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ॐ परमात्मने नमः । 

५ 

न वियद् रुतेः॥९॥ 

वेदान्तेषु तज तच भिननप्रखाना उत्पत्तिश्रतय उपल- 

ग्यन्ते। कचिदाकाशखयात्पत्तिमामनन्ति केचिन्न । तया कचि 

दायेर्त्प्तिमामनन्ति केचिन्न। एवं जीवस्य प्राणानाच्च। 

एवमेव क्रमादिद्वारकोाऽपि विप्रतिषेधः शरुत्यन्तरेषुपल च्छते । 

विगप्रतिषेधाच परपच्चाणामनपेकितलं स्थापितं तदत् खपकत्त्या- 

पि विप्रतिषेधादरेबनपेक्षितव्रमाशङ्गोतेत्यतः सर्ववेदान्तगतष्ष्टि- 

शरुत्यथनिर्मलल्राय परः प्रपञ्च आआरभ्यते। तद्यंनिमलले च 

फलं ययोाक्राशङ्ानिदटत्तिरेव, तच प्रथमं तावदाकाश्माञित्य 

ॐ ब्रद्धये नमः| 

वियदादितिश्ातारः सीतास्याजमधव्रतं] 

नित्यचिदि खछकचात्माभिन्न सवशर भजे॥९॥ 

जो वस्यानत्पर्तिप्रसङ्गना का ण स्याप्यत्पच्यसम्भवमाण्द्धया परिदरन्ना- 

द्ावेकद्श्िमतमाद। न वियदश्चुतः। वियत्राणपादयोार्थं सङ्कि- 

पन् पूर्वपादेन सङ्गतिमाह । वेदान्तेस्विति | भित्नापक्रमत्वमेवादह। 
कचिदित्यादिना। श्तभेक्तशखतीनां मिथातिशघण्ङ्मिरासोा विय 

त्पादाधः। लिङ्गश्रीरञख्तोनां तल्िरासः प्राणपाद्ाथः। यथा भि्ा- 

विरुाघात् पुवापस्विरोधाच प्ररपच्ता उपच्याः तधा अ्युतिपक्त 
$पि उप्च्छ इति श्ङ्खाव्थाने पाद्दवस्यारम्मात् पूवपादेन द्ान्त- 

{ € व ~ १ 

सङ्ग{तरिति सम॒दावाथंः। आकाश्वायष्वारत्परत्तिमामनन्ति तत्तिरी.- 
4 1 
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चिन्त्यते किमस्वाकाशस्धात्त्तिरस्यत नास्तोति । तच तावत् 

अरतिपद्यते। न वियदश्रुतेरिति। न खल्वाकाशमुत्पदयते। क- 
स्मात् अ्रश्रुतेः, न दयस्यात्यत्िप्रकरणे अवणमस्ति। कन्दोग्ये 

दि "सदेव सोम्येदमय रासीौदेकमेवादितीयंः इति सच्छब्दवाच्यं 

जह्य प्रकृत्य ^तदैच्त तत्तेजाऽखजतः इति च पञ्चानां माश्च 

तानां मध्यमं तेज श्रादिं कला चयाणां तेजाऽबन्नानामुत्य- 

तिः आराव्यते। अरुतिश्चनः प्रमाणमतीद्धियाथविनज्ञानेत्पन्ता | 

न चाच श्रुतिरस््याकाशख्यात्यत्तिप्रतिपादिनी तद्मान्नाकाशस्या- 

त्पत्तिरिति ॥ | 

असि तु॥२॥ 

तुशब्दः पच्वान्तरपरिग्ररे। मा नामाकाश्खख ङान्दाग्येऽ- 

भूदुत्यन्निः अत्यन्तरे लस्ति। तेत्तिरौीयकाः समामनन्ति 

यकाः, नामनन्ति चछन्दागाः, जीवस्य प्राणानाञ्धात्पत्तिं सवं खत आख | 
त्मनो व्य्वरन्तोति वाजिनः, रखतस्मान्नायते प्राण इत्याघ्वंणिकाश्चा- 
मनन्ति। नन्वेवमाकाशपयिका व्राचित् खष्छि वचित्तेज.पूविकेति 

क्रमविराधः। आदिपदात् 'स इमाल्ञोकानखजतेत्यक्रमःः क्चित सप्त 

प्राणाः क्रचिद्दाविव्यादिस्यादार्कश्च विरोाघा याच्यः, परपञ्खः पाद. 

दयं, तथाच पाददयस्य तीनां मिचाविसोघधनिरासायत्वाच्ति- 
ष्रास्त्राध्यायसङ्तयः सिड्धाः। अचाकागस्येत्पत्यनपपत्तिञ्चव्धाभिचोा- 
विर्घेऽस्तिन वेति वाक्यभ्दकवाक्यत्वाभ्यां सन्दे य दयत्पत्तिस्तद्ा 

वाक्भेदन विराधद्प्रामाण्यं खनयाः श्रुत्येरिति पुव॑परच्तयिष्य 
ऋ¡द्ावनुत्पत्तिपत्तमेकदश् ए्हातीत्यादइ तच तार्वादिति॥ 

उत्पत्तिशयुतिरमुख्वा नास्त।ति गृठाभिसन्धिः समति पूर्वप्तयति द. 
चकारः | अति विति । ख्कव(क्यत्वेन प्राम.णखपम्भवे किमिति ख्या 
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"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" दति प्रत्य (तस्मादा एतस्मादात्मनः 

आकाशः सम्भूतः" इति। ततश्च अ्रत्योविप्रतिषेधः क्वचित्तेजः- 

म्रमृखा खटः कचिद्ाकाशप्रमुखेति । नन्वेकवाक्यताऽनयोाः श्ु- 

त्ये च॑क्ञा । सत्यं सा युक्ता न तु सावगन्तुं शक्यते, कुतः तत्तेजा- 

ऽखजतेति सरच्छरतस्य खष्ुः सष्टव्य द्येन सम्बन्धानुपपन्तेः त- 
# ९ । 

त्तेजोाऽखटजत तद्ाकाशमष्टजतः दति । नन् सहृच्छरुतस्यापि कतः 

कतेव्यद्वयेन सम्बन्धा दूश्यते भ्ययासख्पं पक्तीदनं पचतीति, 

एवं तदाकाशं खषा तत्तजाऽषखटजतेति योाजयियामः। मैवं 

युज्यते, प्रथमजलं दि कान्देग्े तेजसाऽवगम्यते, तैत्तिरीयके 

चाकाशस्य, न चोभयोः प्रथमजवत्वं सम्भवति) एतेनेतरश्चत्य- 

न्तरविरोाधोाऽपि वाख्यातः । "तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः 

सन्भूतः' इत्यचापि तस्मात् आकाशः सम्भूतस्तस्मात्तेजः सम्भूत- 

मिति सखृच्छरुतस्यापाद्ानस्य सम्भवनस्य च वियत्तजेभ्वां चु- 

रप्रामाणयमिति शङ्कते | नन्वेकवाक्यतेति । ख्कवाक्यत्वासम्भवादप्रामाखं 

यक्तमित्यादह। सत्यमित्यादिना रखकस्य यगपत का्यद्रयासम्बन्धेऽपि 
कमण सम्बन्धसम्भवादेकवाक्यतेति मख्यसिडान्ती एङ ते। नन सछ- 

दिति। अप्रामाणवादो दूषयति । नवमिति | कमान यज्यते दयो 

खतप्राघम्यभङ्गापत्तसि्त्िथः | रखकस्मादटिदरलवीजाद्लदयवद्स्तभयं 

प्रथमनित्यत आद । नचेति वावारभ्िरिति कमखतिभङ्ादिति 

प्रषः । ्छान्दाग्यश्च॒ते्तित्तिरिखुतिविरुद्धा थेत्वमक्रा तित्तिरि ुतेस्तदि- 
रुद्धार्थत्वमाइ । र्तेनेति । खततपदाथंमाइ | तस्मादिति । कन्देग्ये 
खतं तेजसः प्रायम्ं अच दुयाज्यमिव्य्थः। किच्च सतपदा्थः आत्मा 

क ] [५ 

छान्देग्धे तेजस उपादानं अयते यच तु वायुरिति नैकवाक्यते- 

* ययेति वधं° का० षः नास्ति। 

क 
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गपत् सम्बन्धानपपत्तेः, वायेरश्चिरिति च प्रथगान्नानात। 

श्रसिन विप्रतिषेधे कञिदाद्॥ 

= 

गाण्यसम्भवात् ॥ ३ ॥ 
नालि वियदुत्यत्तिः अ्रुतेरेव। या वितरा वियदुत्प- 

्तिवादिनी श्रुतिरूदाहता सा नालो भवितुमरंति । कस्मात 
असम्भवात् । न द्याकाश्रखेात्पत्तिः सम्भावयितुं शक्या ओमत्- 
कणएञुगभिप्रायानुसारिषुं जोवत्यु। ते दि कारणएसामग्यसम्भ- 

वाद्ाकाशस्योत्यत्तिं वारयन्ति। समवाय्यसमवायिनिमित्तका- 

रणभ्या दि किल सवेमुत्प यमानं समुत्पद्यते । द यस चैकजाती- 
यकमनेकच्च द्रव्यं समवायिकारणं भवति। न चाकाशेकजाती- 
यकमनेकच्च द्रव्यमारम्भकमस्ति यस्मिन् समवायिकारणे खति ` 
असमवायिकारणे च तत्संयोगे आकाश उत्पद्येत, तदभावात्त 

त्याह | वायारिति। रवं खन्याविसाधादप्रामाणखयमसिति पवंपत्ते प्राते 
सर्व वियद्नुत्पत्तिवादी खमतन प्रामाण्यं त्रत इव्ादइ। अस्मिज्निति॥ 

रखवमथ्यायसमाप्तरधिकसर्णषु प्रथमं विरोधात् अआअत्यप्रामारय- 
मिति पवपच्तपलं तत रण्कद् शिसिद्धान्तः पश्चान्मख्यसिडान्ते अती- 
नामविरेधेनेकवाक्यतवा ब्रद्यणि समन्वयसि्िरिति फलं कम- 
खत्यवगन्तख तच श्त्याविराध्े स्यध्ययनविध्यपात्तयारप्रामाणा- 
यागाद्दिवदुःत्प॑त्चसम्भवरूपतकानग्ट ही तक्न्दाग्यश्रतिमुख्याथौ इतरा 
गाणोव्यविराध शत्येकदशिमतं विद्गेति। नास्तोव्यादिना। खाका- 
भो नात्मद्यते सामग्रोश्रन्यतवादात्मवत्, न चाविद्याब्रद्मणाः सत्वा द्धेत्व- 
सि{डः विजातीयल्नानयेारारम्कत्वायेःगादसंयत्तत्वाच संयोग रव 
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तदनयद्प्रत्तं निभित्तकारणं दूरापेतमेवाकाशस्य भवति, 

उत्य्तिमताञ्च तेजःप्रतीनां पुकातत्तरकालयोा विशेषः सम्भा- 

व्यते प्रा गत्पन्ते भअआकाशादिकाच्ये न बभूव पञ्चा भवतोति, 

रकाशस्य पननं पूवात्तरकालयेरविंशेषः सम्भावयितुं शक्यते । 

किं दि प्रागत्पन्तेरनवकाश्रमग्रुषिरमच्छिद्रं बग्डवेति भक्यते 

ऽश्यवसातुं । एयिव्यादिवैधगख्याच विभुवादिलचणादाकाश- 

स्याजल्सिद्धिः। तस्माद् यथा लाके आकाशं ङूर् ्राकाशेा 

जात दृत्येवंजातोयकोा नाणएः प्रयोगा भवति, यथा च घटा- 

काशः करकाकागो खदाकाश द्त्येकस्याप्याकाश्रसयेवंजातीयकोा 

भेदव्यपदेशः भवति । वेदेऽपि शच्रारण्यानाकाशेष्वालभेरन्' 

दत्येवसत्यत्तिश्रुतिरपि गाणी द्रष्टव्या ॥ 

हि रवयस्थासमवायिकारणमतः समवाखसमवायिनोारभावान्न देत- 
सििर्त्िर्थः। प्ागभावश्रून्यत्वाचात्मवद्काण्टो नोत्पद्यते इत्याह । 
उत्पत्तिमताद्धेति । प्रकाश्छाच्तुघानुभवः अआदिपदात्तमेध्वंसपाकयो- 
ग्रहणं । म॒त॑गव्याश्नयत्ं ह्याकाशस्य काये, तच प्रलयेऽप्यस्ि पररमारवा- 
खअयत्वात् अता न पागभाव इव्यथः | प्रागभावासत्वं स्फटयति। किं 

होति स्थलाख्याऽवकाण्रः सच्छयाशख्यः िद्रिमरवाञख्यः सुषिरुमिति 

भेदः| किच्चात्मवदाकाश्णा न जायते विभत्वादस्पशव्यत्वाचेत्याद | 

एथिव्यादीति | तस्मादुक्ततकबलादूाणी जद्ध्येव्यन्वयः। भद्ाक्तंगाणत्वे 

वे{द्केादादरणमाद । वेदोऽप्यास्णानिति | अकाश्ेव्विति भेदव्यप- 

द्ष्रागाण डति सम्बन्धः ॥ 

# प्रकारेति टो० सम्मतः पाठः| 
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ग्द । ४॥ 

शब्दः खल्वप्याकाशस्याजलं ख्यापयति 1 चत चरा "वायु- 

ान्तरिक्तञ्चतदष्डतम्' दति न ण्टतखेोत्यन्तिरुप पद्यते । “चा- 
काशवत् सवगत नित्यः दति च। श्राकागेन ब्रह्यसरवंगतलनित्य- 

लाभ्वां धमैग्वामुपमिमान आकाशस्यापि तै धर्मा खचयति, 
न च तादृशस्वेत्यत्तिरुपपद्यते । स यथयानन्ताऽयमाकाश एव- 

मनन्त श्रात्मा वेदितव्य दति चाद्ादरणं, आकाशशरोरं 

ब्रह्म आकाश आत्मेति च। न द्याकाशय्यात्पत्तिमच्वे ब्रह्मण- 

स्तेन विेषणं सम्भवति नीलेनेवेत्पलग्य। तस्मान्नित्यमेवाका- 

ओन साधारणं ब्रह्धोति गम्यते॥ 

=, 

स्याचकस्य ब्रह्मशब्दवत् ॥ ५॥ 

ददं पदोत्तरं खचं। स्यादेतत् कथं पुनरेकस्य सम्भुत- 
शब्दस्य (तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" दत्यखिन्न- 

धिकार परेवु तेजःप्रश्टतिव्वनुवतेमानख मुख्यत्वं सम्भवति चा- 

न केवलं तकंादाकाशस्यान् त्पत्तिः किन्तु श्चतिताऽपीव्यादह सुचकारः। 
प्राब्टाचेति | नित्यभावस्यानादित्वादिति भावः। खत्मेति च शब्द् इदा 
दादइरगमित्यन्वयः। चाकाशः ्ररीरमस्येति बज्खव्रीह्िणव्यन्तसाम्यमा-. 
नात् ब्रद्यवदाकाग्रस्यानादित्वमिव्यथंः। 

पदात्तरमिति। शङ्धात्तरमिति यावत् | तान्येव शङ्गापद्ानि पठति। 
स्यादेतदि{ति | अधिकारे प्रकरे, ययेकस्मिन् ब्रद्ध प्रकर गे अन्नं ब्रद्या- 

नन्दे] त्रद्येति वाक्ये शब्द स्यान्ते गेएएत्वमानन्दे मुख्यता तथेकवा- 



[अ०२।घा ०३ णा ङ्गर ब्रह्य खच भाष्ये | ६११ 

भ (> [र {> 

काशे च गोाएलमिति। अत उत्तरमुच्यते) स्याच्॑कस्यापि 

सम्भृतशब्दस्य विषयविशिषवश्राद्गणा मुख्यश्च प्रयोगा ब्रह्म 
=> £ शव्टवत्। यथेकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य (तपसा ब्रह्म विजिन्ञासस 

तपो ब्रह्म दत्यस्मिन्नधिकारेऽन्नादिषु गणः प्रयोगः आनन्द 

च सख्यः, यथा च तपसि ब्रह्मविन्ञानखाधने ब्रह्मशब्दो भक्तया 

ग्रयज्यते अच्नसा तु विज्ञेये ब्रह्मणि तदत् । कथं पुनरनत्यत्तो 

नभसः ˆएकमेवादितोवम् इतोयं प्रतिज्ञा समश्ते। ननु नभ- 

सा टितीयेन सदितीयं ब्रह्य प्राप्रोति कथञ्च ब्रह्मणि विदिते 
श] । * [ख (+ + 

सवं विदितं खादिति। तदुच्यते। एकमवेति तावत् खका- 

योपेच्येपपद्यते। यथा लेके कित् कुभकारकुले पू 

दयुच्टद् ण्डचक्रादीनि चेपलभ्यापरेदयुश्च नानाविधान्यमक्ताणि 

असारितान्यपलभ्य न्नूयात् म्टदेवेकाकिनी पूतदुरासीदिति। 
स च तयावधारणया ग्डत्काय्यजातमेव पूवदयुनासीदित्यभि- 

म्रेयात् न द्ण्डचक्रादि तदत्। श्रद्धितौयश्रुतिरधिष्ठाचन्तर 

वारयति यथा दोाऽमचगप्ररुतेः कुम्भकारोाऽधिष्टाता दृश्यते 

नैवं ब्रह्मणा जगत्प्रकतेरन्याऽधिष्टातास्तौति। न च नभसाऽपि 

दितौयेन सदितीयं ब्रह्म प्रसञ्तें। लकच्तणान्यतनिमित्तं दि 

वयस्थस्येकस्याऽपि सम्भरतश्रब्दस्य गुणमु ख्यार्थमेदो योग्यताबलादि वाद | 
स्यादेति । उद्ादइर्णान्तरमाइ । यया चेति। अभेदोपचारो भत्ति 
रुख्यसि दान्तया च्विपति । कथं पुनरिति। स ख्वाच्तेपदयं स्यदध्यति। 
नज्विति। अदितीयत्वश्चतिबाधः सवंविन्नानप्रतिन्नाबाधश्चेत्य्थः। 
परथमाच्तेपं दृष्टान्तेन परिदरति। एकभेवेति । कावंरूपद्धितोय- 



श~ ` 
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नानालं, न च प्रागुत्पत्ते रह्मनभसे लंलणान्यव मस्ति । क्तोरोा- 

दकयोरिव संखृष्टयाव्धापिलवामृत्तलादिधर्मसामान्यात्। सग 

काले तु ब्रह्म जगदुत्पाद्यितु यतते स्लिमितभितरज्तिष्ठति 

तेनान्यलमवसौोयते। तथयाचाकाश्शरीरं ब्रद्मेत्यादिश्चुतिश्यो- 

ऽपि ब्रह्याकाश्यारभदोापचारसिद्धिः) अत एवच ब्रह्म 

विज्ञानेन सर्वविज्ञानसिद्धिः। अपि च सवै का्यमृत्द्यमान- 

माकाशेनाव्यतिरिक्तदेश्कालमेवेात्पद्यते ब्रह्मणा चाव्यतिरिक्र- 

देशकालमेवाक्राशं भवति इत्यता ब्रह्मणा तत्कार्येण चं 

विज्ञातेन सद विज्ञातमेवाकाशं भवति। चथा चोरपू्ै घटे 

कतिचिदच्विन्दवः प्रचिप्ता; सन्तः कसोरग्रदणेनेव गदीता 

भवन्ति। न इहि चीरग्रदणाद्च्विन्दुग्रहणं परिशिष्यते, एवं 

ब्रह्मणा तत्कार्यैञ्चावतिरिक्रदेण्काललात् खदीतमेव ब्रह्म 
ग्रदणेन नमा भवति तस््माद्धाक्तं नभसः समभवश्रवणमित्येवं 

प्राप्त ईदमाइ॥ 

जा 

शून्यत्वं पागवस्थायामवधारणथ्रुत्यथः। कुले प्रर दे, खमच्ाणि घटादीनि 
पाचाणि। रकमेवत्यवधारगव्याववयं कायंमिति याख्याया दितीवपद्- 
व्यावत्यमादइ । अदितीयश्चतिरिति। आकाशस्य दितीयत्वमङ्गीक्रव्यादि- 
तीयादिपदसङ्काचः छतस्तदपि नास्ती्यादह। न च नभसापीति। घम. 
साग्ये ब्रह्मनभसेाः कथं भेदस्तचाद | सर्गकाले त्िति। धमसाम्याद्. 
दितीवत्वायचार इत्यथ श्ुतिमाद। तथा चाकाशेति | दितीवमा- 
च्तेपं परिदरति। अत र्वति। अभ्रेदोापचारादेवेत्य्थैः| नभसो 
ब्रद्तत्ाय्यामभिन्नदेशकालत्वाचच तजच्नाने ज्ञानमिव्यादह। अपि 
चेति ॥ 



[ख ०२।पा ०२] शाङ्ग त्रद्यख्चभाष्ये | ६९ 

प्रतिज्ञाऽदानिरव्यतिरेकाच्छन्दभ्यः ॥ ६ ॥ 

'येनाश्रतं रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात्मितिः श्रा- 

त्मनि खल्वरे दृष्टे ते मते विज्ञाते ददं सवे विदितम्" दति “क- 
स्मिन्न भगव विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति! दति न काचन 

न्सदद्िधा विद्यास्तीति चैवंरूपा प्रति वेदान्तं प्रतिज्ञा विज्ञा- 

यते। तस्याः प्रतिज्ञाया एवमदानिरनुपरोधः स्यात् यद्यव्- 
तिरेक: क्सस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद्रद्यणएः सात्) व्यतिरेके 

डि सति एकविज्ञानेन स्वे विज्ञायत दतोयं प्रतोज्ञा दीयेत, 

सख चाव्यतिरेक एवमुपपद्यते यदि कक्सं वस्तुजातमेकस्माद्र ह्मण 

उत्पद्येत । श्ब्देभ्यख्च प्रकूतिषिकाराव्यतिरकन्यायेनेव प्रतिज्ञा- 

सिद्धिरवगम्यते। तथा दि येनाश्रुतं श्रुतं भवतीति प्रतिज्ञाय 

न [ । (३ न रि 
खवमाकाशस्यानुत्पत्ता सव॑श्चुतीनामविसोध इव्येकदशिखिड्ान्त्ः 

पप्तः, तं मृख्यसिद्धान्ती दूषयति। प्रतिद्धेति। ऋदानिरनाधः साम- 
यजरावंणशाखाभेदच्ानशब्दाथो इति शब्दाः न काचनेति। खात्म- 
भिन्नं देयं नास्तो्यथैः। ननु सर्व॑स्य ब्रद्यायतिरेकात् प्रतिज्ञाया चदा- 
निरित्यस्त तथापि जीवादिवदनत्यन्नस्याऽपि नभसे ब्रद्यि कल्यि- 
तत्वे नाव्यतिरेकात् प्रतिज्ञासिदधिः किंन स्यात् किमत्पत्येयत चाह । 
शब्देभ्यञ्खेति | व्यतिरेक खव न्यायस्तेनेत्यथेः। अयं भावः जीवस्य 
ता वद्त्मत्वात् तब्रद्याव्यतिरेकः च्छन्ञानतत्सम्बन्धयोः कल्पितत्वेनावय- 
तरेकः खतन्लाक्रानायोगादज्ञानान्यजडद्रव्यस्य तु कायत्वेनवाव्यतिरे- 

कसिद्धि स्तस्या का यत्वे पधानवत् खातन्त्यृाद्व्यतिरेकायागात् | तयाज्ञ- 
न्यायविदः "निव्यद्रवयाणि खतन्लाणि भिन्नान्यनाखितानिः' इति, त- 
स्मात प्रतिज्ञासिद्धयं आकाशस्य कायत्वेनवाव्यतिरंका वाच इति 

# मद्रदिर्धैति वधं° का०। 
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शटदादिद्ष्टान्तेः कायकारणामेदप्रतिपादनपरीः प्रतिज्ञेषा सम- 

यते तत्छाघनायैव चात्तरे शब्दाः "सदेव सेम्येदमय आआसौ- 

देकमेवादितोयं तदेत्तत तत्तेजेऽखजतः दति, एवं कार्यजातं 

ब्रह्मणः म्रदश्याव्यतिरेकं प्रदशंयन्ति टेतद्ात्यमिदं सर्व॑म्' 

दत्यारभ्याप्रपाटकसमापेः, तद्यद्याकाभरं न ब्रह्मकाय खात् न 

ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशं विज्ञायेत ततश्च प्रतिज्ञादानिः 

स्यात्, न च प्रतिज्ञाहान्या वेदस्याप्रामाण्ं युक्तं कदं तथा च 
प्रति वेदान्तं ते ते शब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां 

ज्ञापयन्ति ददं स्वं यदयमात्मा (्रद्यैवेद्मग्तं पुरस्ताद्" 

दत्येवमादयः, तस्मात् ज्वलनादिवदेव गगणमण्युत्पद्यते । 

यदुक्तं अश्रुतेनं वियदुत्पद्यते दति तदयुक्तं वियदुत्पत्ति- 

विषयश्रुत्यन्तरस्य दश्िततात् तस्मादा एतस्मादात्मन श्रा 
काशः सम्भूतः" दति, सत्यं दशितं, विरुद्धन्तु ^तन्तेजेाऽष्ट- 

जत' इत्यनेन श्रुत्यन्तरेण नेकवाक्यतात् सवैश्रुतीनां भवति, 

एकवाक्यत्वमविरुद्धानामिद त॒ विरोध उक्तः) सषृच्छरुतसय 

टृष्टान्तृट्टिसावो्यश्रन्दानाहइ । तया इहीति। तेन तेन दद्ान्ते- 
नेति वजुधि दुन्द्भ्यादिदृद्ान्तेनाथवंणे ऊणनाभ्यादि द ान्तेनेत्य थैः । 
यजुषि प्रतिन्नासाधका इदः सवंमितिश्न्दाः आअयर्वे ब्रद्धीवेद- 
मिति शब्दा इति भागः। रवमाकाश़रात्म्तिकथनादेकदेशिमते टू- 
धिते खद्यप्रामार्वादनोक्तं स्मारयति । सत्यं दशितमिति। मख्य 
सिद्धान्त्याहइ | नेकंति | तत्तेजो ऽखजतेति सकछच्छतस्य खट्राकाश्- 
तजाभ्यां युगपत् सम्बन्धे तित्तिरिकमनबाधात् क्रमेणाकाश ख्ङ्रातेजोा 

ऽषटजतति सम्बन्धे तेजः प्राघम्बभङ्प्रसङ्गादस्तनि विकल्पा सम्भवेन तयाः 



[ख ०२।पा ०३] ष्राङर ब्रद्यरच्भास्ये | ९९१ 

खष्टः खष्टव्यद्यसम्बन्धासम्भवात् दइयाञ प्रथमजलासम्भवादिक- 

ल्पासम्भवाचेति । नैष दोषः तेजः सगंस्य तेत्तिरीयकं ठतोयल- 

वणात् "तस्मादा एतस्नाद्त्सन च्राकाशः सम्भूत ्राकाशाद्वायुः 

वायोारञ्चिः' इति, अशक्या हयं ग्रुतिरन्यया परिणेतुं, शक्या 

परिणेतुं कान्देाग्यश्चतिः तदा राकां वाय॒ञ्च षा तत्तेजा- 

$खजतेति । न दयं अ्रुतिः तेजाजनिप्रधाना सती भ्रुत्यन्तर- 

प्रसिद्धामाकाश्स्यात्पत्तिं वारयितुं शक्ताति। एकस्य वाक्यस्य 

व्यापारद्यासम्भवात्। खषा लेकाऽपि क्रभेणानेकं खष्टव्यं जेत 

दृत्येकवाक्यलकल्यनायां सम्भवन्त्यां न विरुद्धायतेन श्रतिदा- 

प्राखाभेदन प्ाथम्यव्यवस्धावा अयागान्नकवक्यतेति प्राप्ते मख्यरष 
दूषयति । नददोषड्ति। ऋअप्रामाणखकल्पनाद्ररः अपोरुषेवश्चतो 
नामेक वाक्यत्वेन पामारकल्पनं तदेक वाक्यत्वं बलवच्छरत्या दुबलश्चते 
कल्यं, बलवती च तित्तिरिश्तिः परूतिपच्चम्या पावापयाख्यकमस्य. 
श्चतत्वात् , छन्दाग्य्रुतिसत दुबला। तजःप्रायम्यश्चत्यभावात् तेजःसर्ग- 
मान्त श्तं ढती यत्वेन परिगेयमित्येकवाक्तेत्यर्थः। यदुक्तं रकरोशि 
ना छान्द्ग्यश्रुत्याकाश्णात्प्तिवा यत दति तन्चिरस्तं। किच्चसा रति 
किं तजेजन्मपरा तत्तेजाजन्म वियदनुत्प्तिश्वेत्यभयपरा, अद्येन 
तद्वारणमित्याह । न होति । अविरोघ्ादित्यथेः। न दितीयः यत्यन्तर्. 
विराधेनेभयपस्त्वकल्यनायोागादाक्यभेदापत्तेशे्याद । रखकस्येति | न- 
न्वेकस्य खष्टुरनकाथसम्बन्धवद्राकयस्याप्यनेकायता किं न स्यादित्बत 
चाह । खदा त्विति। रकस्य कतुरनकाथंसम्बन्धा दृष्टः न त्वेकस्य 
वाक्वस्य ननायत्व दृष्ट नानायक्प्रवागतु पय खनयव्यादावाढन््यष 
वाक्यभेद ख्व | नयनस्य जलच्तीराभ्यां एयक्सम्बन्धादिद्यर्थः। 
फलितमादइ । इव्यकति । र्कस्य शब्दस्यात्तिं वि नाऽनेका्ंत्वं नास्ति 
च्द्ख्जतेति शब्दस्य कऋन्दाग्य उपसंहताकाशदिसम्बन्धा्थमाड 

4 इ 2 



६२६ रल्नपरभाभासिते। [अ ०२।पा०३ | 

तव्या\ न चास्माभिः सरुच्छरुतस्य खष्टः खष्टवयद्यसम्बन्धाऽभि- 

्रेयते, त्यन्तर वशेन खष्टव्यान्तरोपसंग्रदात् । यथा च “सवे 

खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्" इत्य च सात्तादव सवस्य वस्तुजातस् 

बरह्मजलं अूयमाणं न प्रदेशान्तर विहितं तेजःप्रमखमुत्यत्तिक्रमं 

वारयति। एवं तेजसेऽपि ब्रह्मजलं श्रूयमासं न शुत्यन्तर विहितं 

नभःप्रमखमुत्यत्तिक्रमं वारयितुमदति) ननु समविधाना- 

थमेतदाक्यं “तज्जलानिति शान्त उपासीत दति अुतेर्नेतत् 

खष्िवाक्यं, न तस्माद्तप्प्रदशान्तर प्रसिद्धं करममनुरोद्धुमदति, 

तन्तेजाऽखजतेत्येततष्टिवाक्यं तस्माद यथा श्तिक्रमा यही 

तव्य इति, नेत्युच्यते । न दि तेजःप्राथम्यानुरोघेन अुत्यन्तर- 

प्रसिद्धो वियत्पदाथैः परित्यक्ता भवति पदायधमलात् कर 

त्िदाघः स्यादित खाद । न चेति । छान्दाग्यस्थतेजोाजन्म खका- 
प्रादिजन्मपवंकं तेजाजन्यत्वात् तित्िरिखतेजोाजन्मवदिव्याकाश्- 
दिजन्मापसंद्ारि तद्ाकाश्मखजतेति वाक्वान्तरस्येव कल्पन्ान्नार- 

तिद इत्ययः खत्यन्तरस्थः कमः खव्यन्तर ग्राह्य इत्य दटर्- 

न्तमादह | यथा चेति। खषा तात्पयातात्पयाभ्यां दष्टान्तञख्तिवेषम्पं 

ष्रते। नज्वित्यादिना। तजःप्र(धम्यखखोकारे अाकाण्रसगा धर्मी तदधम 

पायम्चं चेति दवं खतं बाधनीवमिति गोरवमाकाग्रपाथम्यत्वाधिंक- 
तजःसगंप्रायम्यमाचबाध इति लाघवमिति मत्वाह | नेत्यच्यत इति| 

किच्च प्रधानघमित्यागाद्वरं गणभतस्य तेजःप्राथम्यस्य मस्य व्याग 

इत्याद । नदीति किञ्च किं खृष्िपरखतिसिद्धत्वात् तजःप्राघम्यं 

प्यते उत प्रघमस्थाने तेजसः खगश्चत्या$यात् प्रायम्यभानान्नाद्य 

इत्याह । पि चेति । दितीयमनद्य दूषयति | खथयात्िति। यदुक्ता 

वस्तनि विकल्पासम्भवाद् भयोः प्राचम्यं शखाभेदन यवस्थितं न भवति 



[अ०२।पा०द] पा इर ब्रद्य खचभ स्ये । ९११७ 

मस्य । अपि च तत्तेजाऽष्जतेति नाच क्रमस्य वाचकः कञि- 

च्छनब्दाऽस्ति च्रथात्त करमो गम्यते, स च वायोरश्चिरित्यनेन श्रुत्य- 

न्तर प्रसिद्धेन क्रमेण निवायंते । विकन्पसम॒दये तु वियत्तेजसाः 

प्रथमजलविषयावसम्भ वानभ्यपगमाभ्यां निवारिता, तस्मान्नास्ति 

शरत्योविप्रतिषेधः। श्रपि च छान्दोग्ये येनाश्रतं श्तं भवति 

इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे श्रुतां समथयित॒मसमान्नातमपि 

वियद्त्यत्ताढपसद्ातव्यं किमङ्ग पन सेत्तिरीयके समानां 
नभा न संग्टदह्यते। यच्चाक्तमाकाशस्य स्वैणानन्यदशत्वाद्रद्यणा 

तत्कार्ये सद विदितमेव तद्भवति, अता न प्रतिज्ञा दीयते न 

चेकमेवाद्तोयमिति ्रुतिकापेो भवति च्तोरोदकवद्र ह्मनभसे- 

रव्यतिरेकापपत्तेरिति) श्रचाच्यते।नच्ीरोादकन्यायेनेदमेक- 

विज्ञानेन सवविज्ञानं नेतं । रटद्ादिदृष्टान्तप्रणयनाद्धि प्रक 

तिविकारन्यायेनेवेदः सव॑विन्ञानं नेतव्यमिति गम्यते। चीर 

दकन्यायेन च सवेविज्ञानं कसप्यमानं न सम्यग्विज्ञानं स्यात्। 
न डि सीरन्नानग्टदीतस्यार्कस्य सम्यम्विज्ञानग्रदोतव्मस्ति। 

नाप्यभययोदिंदलाङ्करुवत् समयेत्पत्या प्राथम्यं वायोरभिरिति 
कमबाघापातादिति। तदिति तदिदमेवेव्याह। विकल्येति | न के- 
बलं ुतिदयेरविरोधः सेडङाडच्चास्तीव्याइ।| अपरि चेति। विय. 
दुपसंग्राद्यमित्यन्वयः। वियदनत्पर्तिवादिनोाऽकममनद्य प्रतिज्ञाया 
अद्ितीवच्रुतच् मुख्यायतात्मवावगमान्र गोण यतेति दूषयति | यचोा- 
क्मिद्यादिना। प्ररतिविकारन्धायः तद्नन्यत्वन्यायः, उदकं च्तीर- 
खमपि त्तीरन्ञानान्न गद्यते भेदादिति भावः। मास्त सम्यक. 
ज्ञानं श्रतेभ्नान्तिम् लत्वसम्भवादिव्याशद्चापोारषेयत्वान्मेवमि ल इ | नच 



६१८ रलप्रभाभासिते। [ख ०२।पा ०३] 

न चवेदस्य परुषाणएामिव मायालोकवञ्चनादिभिरथावधारण- 

मुपपद्यते । सावधारणा चेयमेकमेवादितीयमिति च्रुतिः ची 

रोादकन्यायेन नीयमाना पौद्येत) न च खकायीापेक्तयेदं 

वस्तेकदेशविषयं सवंविज्ञानमेकादितीयतावधारणद्चेति न्याय्ये । 

ग्टद्ादिव्वपि डि तत्म्भवात् न तद एूवेवद् पन्यसितव्यं भवति 

“्ेतकेता यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानो स्तभेाऽस्यत 

तमादेशमप्रा्ता यनाश्चतं श्रतं भवति दूत्यादिना। तस्मादशेष- 

वस्तु विषयमेवेदं सवंविज्ञानं सवस्य ब्रह्मयका्यतापेचयो पन्यस्यत 

इति द्रष्टव्यं यत्पृनरोतदुक्तमसमवाङ्गाणो गगणच्यात्यत्ति्चति- 
रिति तचत्रूमः॥६॥ 

यावद्िकारन्त॒ विभागे लेकवत् ।।७ ॥ 

तशब्दाऽसम्भरवाशङ्ाया व्याद्रच्ययेः। न खल्वाकाशात्पत्ता- 

वसम्भवाशङ्ा कतेव्या, यता यावत् किञ्चिदिकारजातं दृश्छते 

वदस्येति | माया मान्तिः तयाऽलीकं मिश्याभाषणं तेन वच्चनमयथा- 
बाधनं खादिपद्द्दिप्रलिष्याप्रमादकरणापाटवानि ग्द्यन्ते। पति. 
नाम् ख्यत्वमभिधायाहदितोयञख्तिमसख्यच्नानमादह | सावधारणति | सव- 

दतनिघेधपरेत्य्थः | उभयग ग्वेद तवदुपन्यासा ग्टदादिदश्ान्तेसत- 
त्छाघनं च स्यादिति दाषान्तरमादइ। न चेत्यादिना। कायेमेव वस्वे- 

कदेश छकार नोत्पद्यते सामम्रीश्न्यत्वादित्यचाकाण़ा विकारः विभ- 
क्तत्वाद्घटादिवदिति सव्रतिपच्तमाइ। यत्पनरिव्यादिना। 

या विभक्तः स विकार इत्यन्वयम॒क्का यस्वविकारः सन विभक्तः 

यथात्मेति चतिरकव्याप्तिमाद। न त्वविक्कतमिति। दिगादिधु यभि- 



[अ०२।पा ०३] ए ङ्गर त्र्य खचभा्ये | ९९९ 

चरटघरिकोादच्चनादि वाकटककयूरकुण्डलादि वा खचीना- 

राचनिस्तिंशादि वा तावानेव विभागे लाके लच्यते, न त- 

विरुतं किञ्चित् कूतश्चिदिभक्तमुपलभ्यते। विभागखाकाशस्य 

एयिव्या दिभ्योऽवगम्यते, तस्मात् साऽपि विकारो भवितुमरंति। 

एतेन दिक्कालमनःपरमाण्वादौीनां कायं व्याख्यातं । न- 

न्वात्माष्याकाशादिभ्यो विभक्त दति तस्यापि कायलरं घटा- 

दिवत् प्रापनोति, न आत्मन च्राकाशः सम्भूत दूति श्तेः। 

यदि द्यात्मापि विकारः स्यात् तस्मात् परमन्यन्न अ्रुतमित्या- 

काशादि सवं काये निरात्मकमात्मनः कार्यले स्यात्, तथा च 
बरन्यवादः म्रसज्येत । ्रात्मलादेवात्मनो निराकरणएशङ्कान॒पप- 

चारमाशङ्च पक्तसमत्वान्मेवमित्यादइ | रुतेनेति। विभक्तवेनेत्यर्थः। 
अत्मनि वयभिचारं श्ङ्कते। नज्विति। घमिसमानसत्ताकविभागस्य 
हेतुत्वात् परमायात्मनि विभागस्य कल्पितत्वेन भिन्नसत्ताकतवान्न 
व्यभिचार इव्याइ। नेति। अच चा्ञानान्यद्रव्यत्वं विग्रोषशं 
अता नाज्ञानतत्सम्बन्धादौ व्यभिचारः | नन्वात्मा कायः विभक्ततात् 
वस्तत्वादा घटवदित्याभासतुल्यमिदं नुमानमित्याशद्खयात्मनः पर- 
मकारणत्वेन आतस्य कायेत्वे गरून्यताप्रसङ्ग इति बाधकसत््वात् तस्या- 
भासतवं नाच किचिद्धाधकमल्ति पद्यत खाकाशस्याकायत्वे नि्या- 
नेकद्रव्यकल्पना शओरेतप्रतिन्नाद्ान्यादयेा बाधकाः सन्तीति नाभासतु- 
ल्यते त्याह । आत्मन इति। दुदधप्रसङ्ग इति वदन्तं प्यादइ। आत्म- 
त्वादिति । अत्माभावः कोरनाचत् ज्ञायतेनवा, अद्ये योज्ञातास 
परिशिष्यत डति न गून्यता, दितीयेऽपिन ग्ून्यता मानाभावादि- 
वयर्थः। किच्च यद्धि काथं सत्तस्फ्यारन्यापेच्तं तन्निराकायंमात्मा 
त्वकाया निरपेच्तत्वात्र बाधयेोग्य इव्यादइ। न दयात्मेत्यादिना। कस्य 

 चित्कारुणस्यागन्तुकः कार्या न दि सत्ता स्फ़्यैरनन्धा यत््वादि- 



६२० र्न प्रभाभासित। [ ख ०२।पा०३ | 

त्तिः न दयात्माऽऽगन्तुकः कस्यचित् खयं सिद्धलात्। न द्यात्मा- 

ऽऽत्मनः म्रमाणमपेच्छ सिध्यति) तस्य डदि प्रत्यक्तादीनि प्रमाणा- 

न्यसिद्ध प्रमेयसिद्धये उपादोयन्ते। न द्याकाशादयः पदाथाः 

ग्रमाणएनिरपे्ताः खयं सिद्धाः कनचिदभ्यपगम्यन्ते। चात्मा 

त॒ प्रमाणादिव्यवदाराश्रयलात् प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात् 
सिथ्यति। न चेदृशस्य निराकरणं सम्भवति । च्रागन्तुकं डदि 

वस्तु निराक्रियते न खरूपं । य एव डि निराकतो तदेव तस्य 

सखखूपं। न दयग्र रोष्ण्यं अर्चिना निराक्रियते, तथा दमेवेदानों जा- 

नामि वतमानं वस्हमेवातोतमतोततरञ्चाज्ञासिषमदमेवाना- 

गतमनागततरञ्च ज्ञास्ामोत्यतोतानागतवतंमानभावेनान्यया 

त्यत्तरायेः | तच स्फतरनन्यायत्तत्वं विदणाति। न इीति। तदुक्त 
सुरञखराचायः॥ 

“प्रमाता च प्रमाणच्च प्रमेयं प्रमितिस्तथा | 
(प क [कि 

यस्य प्रसादात् सिध्यन्ति तत्बिद्धा किमपच्छतःः| इति॥ 

तथा खतिरादइ "पुरुषः खयं ज्योतिस्तस्य भासा सवंमिद' विभाति' डति 
च | नन्वात्मनः खतः सिद्धा प्रमारवयण्यं तचादहइ। तस्येति | नन प्रमेय- 

स्यापि खप्रका़त्वं कि न स्यादित्यत खाइ | नद्धोति। अतान 
(१ € 9 

पमाणवंयच्यमिति भावः आत्माऽपि मानाधीनसिदिकः किंन 

स्यादित्यत खाइ । आत्मा त्विति | अयमथः निखखितसत्ताकं इ ज्ञानं 

प्रमेय सत्तानिखखायकं गद्ये घटो दृष्टा न वति ज्ञानसंभशयेन दद्छः 

डति व्तिरकनिश्ये चाथंखरूपानिखयात् ज्ानसत्तानिञ्चयञ्च न 
सवतः कार्यस्य खप्रक्राण्रत्वायागान्रापि ज्ञानान्तरादनवस्थानादतः सा- 

च्िगेव ज्ानसत्तानिश्योा वाच्ः। तच सात्तिणश्चेत् ज्नानाधीनसत्ता- 
निश्चयः अन्योन्याश्रयः स्यादतः सवंसाघधकत्वादात्माखतः सिदध डइति। 
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भवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्ययाभावेाऽस्ि सर्वदा वतमान 

सखभावत्वात्, तथा भस्मोभवत्यपि देदे नात्मन उच्छंदा वत- 

मानखभाववलादन्यथाखभावतंवा न सम्भावयितुं शक्यं। एव- 

मप्रत्यास्येयखभावलादेवाकार्यलमात्मनः कारय्यलच्चाकाशस्य। 

यन्तृक्तं समानजातीयमनेककारणद्रव्यं वालन नास्तोति तत् 

्रह्यच्यते, न तावत् समानजातीयमेवारभते न भिन्नजातोय- 

मिति नियमोऽस्ति। न डि तन्तूनां तत्खंयागानाञ्च समान- 

जातोचलमस्ति द्र्व्यगणलाभ्युपगमात्। न च निमित्तकारणा- 

नामपि तुरोवेमादौीनां समानजातीचलनियमेऽस्ति। स्याद्- 

तत् समवायिकारणविषय एव समानजातोयलाभ्धूपगमेा न 

खप्रकाश्स्यापि बाधः किन स्यादिद्यत अह । न चेति। जडं 
पसावत्तपकाश्रत्वादागन्तुकं बाधयाग्यं न परकाशात्मखरूप, तस्य सवं- 
नाघसाक्िखरूपस्य निराकचन्तराभावात् खस्य च खनिराकटट- 
त्वायेागात् | न हि सुनिपुणेनापि खाभावोा उद्यं एकत इत्यथंः। 
र्वं खतः स्पतित्वादात्माऽबाध्यः इव्युक्ता खतःसत्ताकत्वाच न बाध्य 
इत्याद । तथादइमेवेति। ्ानच्ेययोाः सत्ता्यभिचारेऽपि ज्ञातुः 
सदेकरूपत्वान्न सत्ताव्यभिचार इव्यथः। मास्त जीवता ज्ातुरन्य- 
याभावः म्टतस्य तु स्यादित्यत अदइ। तथयेति। उच्छेदा विनाश्ा- 
ऽन्ययाखभावत्वं मिथ्यात्वं बा सम्भावयितुमपि न शवं, अहमस्मीयनु- 
भवसिदडसतखभावस्य बाधकाभावादिव्य्ंः। रख्वमात्मनः श्रून्यत्व- 

निरासेन गरन्यताप्रसङ्स्यानिद्धत्वं उक्तं, ततञ्ात्मनः कायत्वानुमानं 
अभास रव्या । ख्वमिति। अकायोत्मनः सिद्धा तस्याविद्यास- 
ह्ितस्यापादानस्यादृद्टादिजिमिन्तस्य च सच्चाद्ाकाश्रानुत्पर्तिदेताः सा- 
मम्रीश्रुन्यत्वस्य खरूपासिद्धेरुक्तसत््रतिपच्तनाधाचःकाश्रस्य काय्थेत्वं 
निर वद्यमित्यादइ । काव॑त्वच्वेति। आत्मःविद्ययेाविजातीवत्वान्नाका- 
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कारणान्तरविषय दूति, तद्यनेकान्तिकं। खचगेावालैद्ध॑नेक- 

जातीचेरेका रन्ज: खज्यमाना दृश्यते । तया खनजेरूषीादिभिख 

विचिचान् कम्बलान् वितन्वते, सत्वद्र् यला द्यपेत्तया वा समान- 

जातीयलतवे कल्प्यमाने नियमानथक्यं सवस्य स्वैण समानजा- 

तीयकलत्वात्, नाप्यनेकमेवारभते नेकमिति निचमेाऽल्ति। अण- 
मनसाराद्यकमारम्भाभ्येपगमात्। एकका दि परमाणः मन- 

खाद्यं खकम््रभते न द्रव्यान्तर संदत्येत्यभ्युपगम्यते । द्रव्यारम्म 

एवानेकारम्भकलनियम दति चेन्न, परिणामाभ्यपगमात्। 

भवेदेष नियमा यदि संयोगसचिवं द्रव्यं द्रवयान्तरस्वारम्भक- 

मभ्धपगम्येत । तदेव तु द्यं विगेषवदवसान्तरमापद्यमानं 

काय्यं नामाग्युपगम्यते तच्च कचिदनकं परिणमते ग्डद्ोजा- 

्ारम्भकत्वमिद्युक्तमनृद्य निरस्यति। यच्ित्यादिना। किं कार- 
माचस्य साजात्यनियमः उत समवायिनः तचाद्यं निरस्य डितीयं 
श ङ्ते। स्याद्तदिति। किं समवायितावच्छेदकधर््मण साजा्यं उत 
सत्तादिना, नाद्य इत्याद तदपीति। नच रन्वादिन उव्यान्तर- 
मिति बाच्यं, पटादेरपि तयात्वापाताद्ितीयोाऽस्मदिरः, खात्माविद्य- 
यो वस्तुत्वेन साजाव्यादिव्याइ । सत्त्वेति । उपादानस्य साजाव्नियमं 
निसर्स्य संयुक्तानेकत्वनियमाद्ितीयस्यासङ्स्याप्यात्मन उपादानत्व- 
सिद्धये निरस्यति | नापीयादिना। किमारम्भकमाचस्यायं निवमः 
उत दब्रव्यारम्भकस्य नाद्य वाइ । अर्विति। द्यणकस्य जानसय चास- 
मवाविकार्गसंयोगजनकमाद्यं कम्म, यद्यप्यटृटवदात्मसंयुक्तो अगा- 
मनसौ आद्यकमारम्भकं तथापि कमसमवायिन रख्कलत्वादनेकत्वनिय- 
मभङ़ भ्व्याह। रखककोा होति। बव्यान्तरैः समवायिभिरित्य्धैः। 
दितीवमुल्याप्यारम्भवाद्ानङ्गीकारेण दूषयति । येव्यादिना। नत्व 
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द्यङ्कुरादि भावेन कचिदेकं परिणमते चीरादिदध्यादिभावेन। 

नेश्चरशासनमस्यनेकमेव कारणं काये जनयतोति, अतः खरुति- 

प्रामाण्वादेकस्माद्रह्यण आकाशरादिमदाग्तेत्पत्तिक्रमेण जग- 

व्नातमिति निख्ोयते। तथाचोक्तं 'उपसंहारद््शंनानेति चन्न 

त्ोरवद्धि" [शा० ख०२।९।२४] इति यद्ोक्तमाकाशखेात्पन्तौ 

न पृतैत्तरकालयोविश्रेषः सम्भावयितुं शक्यत दति, तदयुक्त, 

येनेव डि विशेषेण पएरथिव्यादिभ्या व्यतिरिच्यमानं नभःखरूप- 

वदि दानोमध्यवसोयते स एव विश्वः प्रागत्पत्तेनासोदिति 

गभ्बते । यथाच ब्रह्मान स्युलादिभिः एथिव्यादि खभावैः ख- 

भाववत् “्रस्यूलमनखित्यादि श्रुतिभ्यः, एवमाकाशखभावेनापि 

न खभाववद् नाकाशमिति श्रृतेरवगम्यते, तस्मात् प्रागत्त्ते- 

रनाकाश*मच्छिद्र्मिति ख्ितं। यदपयक्तं एथिव्यादिवेधग्- 

भ्यपगम्यते तस्मान्नेष नियम इति शेषः । यत्त च्तीरपरमाण्षु रसन्त- 

रातात्ता तरव द्ध्यारुम्भ इति तन्न, च्तौरनाण़रं मानाभवात् रसवद् 

ध्चोऽप्येकदव्या रभ्यत्वसम्भवाच रवयगणसङ्केतस्य पारूषेयस्य श्चद्यधनिण- 

यादेतुत्वादिति भावः| लाके कतुः सदहायदणनात् असहायाद्रूद्यण 

कथंखग इति तच्राइ। तथा चोक्तमिति | प्ागभावशुन्यत्वं इतुरप्य- 

सिड इत्याद । यदोाक्तमित्यादिना। शब्द्ाञ्नयत्वं विश्वः शब्दादि मा- 
नाकाश्रः प्रलये नाल्ति 'नासीदजो नो यामः डति चख॒तेः। नन्वाकाष्रण- 

भावे काठिन्यं स्यादिति चेत्, सुशिच्ठिताऽयं नेयायिकतनयः। न दया- 
काश्राभावस्तडमा वा काटिन्यं किन्तु मूतरवयविशेषः तत्संयोगविशे- 
चा वाकाटिन्यं, तच प्रलये नास्तोति भावः| .खाकाणशश्रीरः ब्रद्धय' इति 

अतेरगन्येष्छवद्द्यखभावस्याकाशस्य सति ब्रह्मणि कथमभावस्तचा ह । 

यचा चेति| विभलाद्ाकाश्समं ब्रद्यति अत्ययः । विभल्वास्यश- 

# अनाकाश्लमुचितमिति वक्ष° क्{०। 
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दाकाशस्याजलमिति, तदप्यसत्, शरतिविरोाघे सत्युत्पत्यसम्भा- 

वानुमानस्वाभास्लापपत्तेः, उत्पत्यनुमानस्य च द्भितलात्, 

अनित्यमाकाशमनित्यगृणाश्रयलात् घटादिवदित्यादि*प्रवोाग- 

सम्भवाच्च । आत्मनानेकान्तिकमिति चेत न, तरापनिषदं 

प्रत्यनित्यगणाश्रचवासिद्धेः। विभुलादीना च्चाकाश्स्वोत्पत्तिवा- 

दिनं प्रत्यसिद्धलात्। यचाक्रमेतच्छन्दाचेति तचाण्टतलश्चति- 

स्तावद्धियत्यग्डता दिवैकस इतिवद्रष्टव्याः। उत्यत्िप्रलययोा- 

रुपपादितलात् च्राकाश्रवत् सवेगतख् नित्यः" इत्यपि म्रसिद्ध- 

मरत्वेनाकाशेनेःपमानं क्रियते, निरतिश्चमदत्वाय नाकाश- 

समलाय ययेषुरिव सविता धावतीति क्तिप्रगतिलायेोच्यते 

उव्यत्वनिरवयवत्वलिङ्ानां विभक्तत्वादि्लिङ्सह्कितागमबाचघमाइ। 

यद पीत्यादिना। धमिविकाराभावे गुणनाण्य न स्यादिति तकौथम- 
निव्यपदं गुणाश्चयत्वमेव ददतुः, तच्च खसमानसत्ताकगुणवक््वमते 
निर्गणात्मनि न वयभिचारः | शछतत्वमादि शब्दाः । खरूपासिद्िम- 
प्याद | विभत्वादौनाञ्चेति। सवेमतसंयागः परिमाणविशेषा वा वि- 

मत्वं लिगणातमनि दृद्ान्तेनास्ति संयागस्य सावयवत्वनियतस्याज- 

त्व साध्यविरुूड्धता च, खरू्पापचयनरू्पं तु विभत्वमात्माकाश्यान समं 

ल्यायानाकाण्ादटः इति अतः क्चिदाकाश्साम्यन्त् ब्रह्मणा यत्कञ्धित्- 

सवसम्बन्धन व्यपदिश्यते असक्तत्वेन वा पञ्चीकरणादस्प्रशत्वमसिदधं 

दायंद्रव्यत्वाच्निरवयवत्वमप्यसिदधं,व्यत्वजातिश्वात्मन्यसिद्धेव्ययः। निन्य 

इ्त्यंप्रन साम्यं न विवच्तितं | नन स यथाईनन्तोाऽयमाकाश् खवमनन्त 

चऋत्पेति अतिनित्यत्वनव साम्यं त्रत नत्याद् | रखुतेनेति। आकाशस्य 

कायत्वनानिद्यत्वादिव्यधः| श्रुतिसवापेच्तिकाऽऽनन्त्यदारा म॒ख्याऽऽनन्तयं 
बाधदतौति भावः। न्दूनत्वाच्वाकाण्रस्य न मुख्योापमानत्वमिव्याद | ज्या- 

ब्र जक 

# प्रतिप्रयागेति वधे° का०। 

॥ म 
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नेषुतुल्यगतिताय तदत् ! एतेनानन्तवेा पमानञ्चतिव्योख्याता । 

ज्यायानाकाशादित्यादिश्रतिभ्यश्च ब्रह्मणः *सकाश्त् आकाश- 

स्यनपरिमाणएत्वसिद्धिः न तस्य प्रतिमास्तोति च ब्रह्मणाऽनु- 

पमानलं दश्यति, अतेऽन्यद्ान्तम्ः इति च ब्रह्मणाऽन्येषामा- 

काशादीनामान्तवं दशंयति। तपसि ब्रह्मशब्दवत् आकाशस्य 

जन््ग्तेरगेाएलमित्येतदाकाशसम्भवश्रुत्यनु मानां परिहतं, 

तस्माद्र हयकाय्ये वियदिति सिद्धं ॥ 

एतन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ । 

अतिदशऽयं एतेन वियद्भाख्यानेन मातरश्चापि वियदा- 

श्रयो वायुव्याख्यातः। तचाण्येते ययायोगं पक्ता रचयितव्याः। न 

वाच॒रुत्यद्यते, कन्दो गानाम॒त्यन्िप्रकरणेऽनान्नानादित्येकः पचः, 

अ्रस्ि तु तेत्तिरीयाणामृत्पत्तिप्रकरणे ्रान्नानं च्राकाशा- 

यानिति। मस्योपमानासत््चे खजतिने तस्येति तसाद काशएस्योपमान- 
माचरेण नित्यत्वं नास्तोति भावः। अनिव्यत्वेनासत्त्वे खतिमादहइ । अताऽ- 

न्यदिति । यत्त खकस्य्व सम्भतश्णब्दस्य गाणत्वं मख्यत्वच्चेति तन्न, आ- 

काश्रोाऽपि तस्य मुख्यत्वसम्भ वादि व्याह | तपसीति। बलवत्तित्तिरिश्रु्या 
छान्द ग्यतेनेयनादेकवाक्वतया खद्धरि ब्रद्यात्मनि समन्वय इव्युप- 

संहरति | तस्मादिति॥ 
खतेन मातरिश्ा व्याख्यातः अतिदशत्वान्न एथक् सङ्कत्याद्यपेत्ता, 

तत्तेजे$दटजतेति खतः, अकाशदायुरिति श्रव्या विरोघोाऽस्तिन वेति 

रकवाक्वभावाभावाभ्यां संश्रये गाणपच्तपव्वपच्तसिद्धान्तपच्तवानतिदि- 

 #* सकाशादिति वधै" का० नासि। 
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दायुरिति पचान्तरं । ततश्च श्रुलयोविप्रतिषेषे सति नाणी वाचेा- 

रत्पत्ति्तिः ्रसम्मवादित्यपरोऽभिप्रायः, च्रसम्भवश्च दशितः। 

“सेषाऽनस्तमिता देवता यद्धायुः' इत्य स्तमयप्रतिषेधादम्डतला- 

दि ् रवणा प्रतिन्नानुपरोाधाद्यावदिकारञ्च विभागाग्युपगमा- 

दुत्पद्यते वायुरिति सिद्धान्तः अस्तमयप्रतिषेधो अ्रपरवि- 

द्याविषय श्रापेक्िकः, अन्ादीनानमिव वायारस्तमयाभावात्। 

छृतं प्रतिविधानञ्चाम्टतलादिश्रवणं । ननु वायोराकाशस्य च 

तु च्घयेरु त्यन्तिप्रकरणे अवराश्रवणएयेरोकमेवाधिकरणम्भयवि- 

षयमस्तु किमतिदेगेनासति विशेषे दति, उच्यते, सत्यमेवमेतत्, 

तथापि मन्दधियां शब्दमाचरछताश द्ानिटत्यथाऽयमतिरेशः 

प्रति| तचापीत्यादिना। पवच द्याकाश्नन्तयं तेजसः स्थापितं तच 

वायतेजसोास्तल्यवदानन्तय वायोर भ्िरिति कमखलतिबाघात् पोवापय 

तेजः पा धम्यभङ्गान्नेकवाक्छतेति पवपच्ते गाणविद्याभिप्रायमाइ | तत- 

खखेति । अस्तमयर्प्रईतिषेघो मख्यात्पत्यसम्भ वे लिङ, वायखान्तरि त्तं चेत- 

दम्टतमिति। तस्येव लिङ्स्याभ्यासः वायरेव व्यष्िः समष्िखेति सवा- 
त्मत्वलिङ्गान्तरमादिपदायेः। तथा संवगविद्याथां वायद्यवतान् स~ 

वोानग्न्यादीन् संदरतोति शएब्दमाचेगेखयंखवणं लिङ्ान्तरं याद्चं। 
रत{लङ्वायरनाद्यनन्त इति प्रतीवेरुत्पत्तिगणेव्यविराचघः। ख्या 

रितिप्राप्षे परतिपिपादयिषितप्रतिज्ञाश्रतेबलीयस्वात् तत्साघकानां तच 

तच वायुत्पत्तिवाक्यानां भूयस््वादुक्तविभक्तत्वादिलिङ्गानग्रदहाच म॒ख्यव 
वायोरुत्परत्तिः, तथाचाकाशं वायुच्च र्द्रा तेजेऽखजतेति श््योरेक- 
वाक्येतया ब्रद्यणि समन्वयः। लिङ्गानि तूपास्यवायुसतावकत्वादा- 
पेच्तिकतया व्याल्येवानीति मुख्यसिद्धान्तमादइ। प्रतिच्े्ादिना। 
छतं प्रतिविधानं अापेत्तिकत्वेन समाधानं यस्य तत्तया । अधिकर- ` 

न~ र न गारम्भमात्तिप्याक्तामधिकाशङ्गामादइ। नन्विद्यादिना। वायुद्च॑वे. 

 व्ककण्वतृ ककमा कक क क क ह क कक क 
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क्रियते। संवगंविद्यादिषु इ्युपास्यतया वायेमंदाभागत्वश्नव- 

णात्, अस्तसयप्रतिषेधादिभ्यञ्च मवति नित्यवाशङ्धा कस्य- 

विदिति॥ ८॥ 

असम्भवस्तु सताऽनृ पपत्तेः ॥ ९ ॥ 

विचत्यवनयेोरसम्भाव्यमानजन्मनारप्यत्पत्तिमुपयुत्य ब्रह्म 

णाऽपि भवेत् कुतखिदुत्पत्तिरिति खात् कस्यचिन्मतिः। 

तथा विकारेभ्य एवाकाशादिग्य उत्तरेषां विकाराणामुत्प- 

त्िमुपश्चत्याकाशस्यापि विकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति 

कखिन््मन्येत, तामाशद्ूामपनेतुमिद खचं असम्भवस्विति। न 

खल् ब्रह्मणः सदात्मक्स्य कुतखिदन्यतः सम्भव उत्य्तिराश- 

ङ्ितव्या, कस्ात् अनुपपत्तेः, सन्माचं दिनब्रद्यन तख सन्मा- 

तान् सवान् संङ्क डव्यादिशब्दमाचं शङ्ामृलं नार्थं इति द्योतनाथं 
माचपदं । तामेव शङ्कामाद । संवगति । वद्टिसमच्छुपासिवायुं दिश्णं 
वत्स वेदेद्युपाल्तिखा दि शब्दा थैः ॥ 

असम्भवस्तु सताऽनुपपन्तेः | अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं न चास्य क- 
खिज्जनिता' इत्याद ब्रद्धानादित्वश्युतीनां त्वं जाता भवसि विश्तेमुख 
इ्युत्मत्तिखत्या विसोाधोऽत्ि नेवेत्येकवाक्भावाभावाम्यां सन्दे दे अत्ति 
विराध इति पूरवपत्ते यथा वा्वादेरग्टतत्वादिकसुत्पत्तिश्चतिबलादापे- 
च्तिकं तथा ब्र्यानादितवं खापेच्तिकमिति दृष्टान्त सङ्गत्या रखकदशिपत्तं 
प्रापयति । वियदिति। ब्रह्य कुतश्छिच्नावते कारगत्वादाकाशवदिति 
अनमानानुग्रहान्नन्मश्चतिबंलोयसीव्याद | तथेति । न चानादिकार- 
णाभावेनानवश्ा बीजाङ्कर्वद्नादिव्यापयत्तेः। तथा च दीपादीपवद््- 
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चादेवेत्पत्तिः सम्भवति, असत्यतिशये प्रतिविकारभावानुप- 

पत्तेः। नापि सद्विशेषात् दृष्टविपयंयात् सामान्यादिशेषा उत्य- 

दयमाना दृश्यन्ते। गद्ादेचरादया न तु विश्ेषेभ्यः सामान्यं 

नाप्यसता निरात्मकलात्, कथं असतः सज्जायेतः इति चाक्तेप- 

अवात् “सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कञिज्जननिता न 

चाधिपः दति च ब्रह्मणा जनयितारं वारयति) वियत्यवनयोः 

प॒नरत्यन्तिः प्रदर्भिंतान हु ब्रह्मणः साऽस्तीति वैषम्यं । न च 

विकारेभ्या विकारान्तरोात्प्तिदशनाद्रद्यणाऽपि विकारलं 

भवितुमरईतोति मूल प्ररत्यनभ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्गात्। या मृल- 

प्ररुतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रद्येत्यविरोधः॥ 

द्या न्तरा छान्त रो त्पत्तिः, उत्पत्तिथ्रुत्या चानादि तवश्रुतिन येत्य नायनन्त- 

ब्रद्यसमन्वयासिद्िरिति प्राप्ते मख्यसिडधान्तमादइ । तामिति। त्र्य 

न जायते कारगगरन्यत्वान्नरविवाणवद्यतिरेकेन घटवचेत्यनुमाना- 
नुग्रद्ादिपच्ते चाकारणककायवादप्रसङ्ाद्रद्यानादित्वश्च॒तये बलीयस्य 
डति कारगत्वलिङ्बाध।ज्नन्मञ्चतिः कायभेदन व्यास्येयेत्यनाद्यनन्ते- 
ब्रद्मसमन्वयसिद्धिरिति सिदधान्तफलं । न च देत्वसिदधिः कारणस्या- 

निरूपणात् | तथा हि किं सन्माचस्य ब्रह्धणः सन्माचमेव सामान्यं 
कारणं सद्धिप्रोषा वा असद्वा न धापीव्याहइ। सन्मां हीव्यादिना। 
दौ प्त दी पान्तरे निमित्तमित्यनुदाहरणं। वियत्यवनयेोत्रंद्यण् विभ- 
क्तत्वाविभक्तत्वाभ्यां कारणभावाभावाभ्याञ्च वेषभ्यं | कारणत्वलिङ्कस्या- 
प्रामाणिकानवस्था। तकेणापि बाधमाइ। नच विकारेभ्य ड्या 
दिना। कारुगस्यानभ्युपगमे यदृच्छावादप्रसङ्ः, अनादिक्रारणान- 
भ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्गः, तदभ्युपगमे ब्रह्मवादप्रसङ्गः, कारणान्तरस्य 
प्रधानादनिरासादितिभावः। 

0 #॥ म न 
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तेजाऽतस्तथाद्ाद ।। १०॥ 

कान्दोग्छे सन्डूललं तेजसः रावितं, तेत्तिरीयके तु वायु 

मलल, तत्र तेजेचेानिं प्रति अुतिविप्रतिपनत्ते सत्यां प्राप्तं तावत् 

ब्रह्मयोनि तेजः इति । कुतः, सदेवेत्युपक्रम्य तत्तेजो जतेत्युपदे- 

शात्, सवंविज्ञानप्रतिज्ञायाख्य ब्र्मप्रभवलते सवस्य सम्भवात्, 

तज्जलानिति चाविशेषश्तेः, एतस्माज्जायते प्राण इति चाप- 

क्रम्य श्रुत्यन्तरे स्वैस्याविशेषेण ब्रह्मजले पदेशात्, तेन्तिरीयके 

च “स तपस्तघ्चा ददं सवमखजत यदिदं किञ्च दत्य विशेष्वणणत्। 

तस्मादायारयथिरिति क्रमापरेशा द्रष्टव्यः, वायोारनन्तरम्चिः 

सम्भृत दति, एवं प्राप्ते उच्यते। तेजाऽतेा मातरिश्वने जायत 

इति। कस्मात् तथाद्या वायोारञ्चिः" इति। अव्यवहिते हि तेज- 

से ब्रह्मजले सत्यसति वा यजले वायोरद्चिरितोयं तिः कदथिंता 

= ~ 9 8 ॥ तेजाऽतस्तधाद्याइ । (तत्ते जाऽखजतः इति वागारसनिःःडतिचस्. 
[क € अ~ म क ख क [र (म 

` त्याविराघोाऽस्तिन वति सन्देहे सामान्यात् सामान्यात्पच्यसम्भवेऽपि ब्र. 

य वाय्वोः सामान्ययास्तेजोारू्पविेघेपादा नत्व सम्भ वात्तल्यबलतयालस्ति 
विरोाचघ इति प्रत्यदाहरणेन पृवपच्तः सवचाध्यायसमाप्तेरकवाक्यत्वा- 

सम्भवासम्भवा सश्यवबोजं | पृवपच्तं खतीनां विराघादप्रामाख्ं फलं 

सिद्धान्ते प्रामाण्यमिव्यक्तं न विसतच्ं | ख्व पवपत्ते कायमाचस्य विवतै. 

त्वात् कल्पितस्य वायाल्तेजःकल्यन धिष्ानत्वायोगात् ब्रद्येव तेजस उपा. 

टान सवकायाणां ब्रद्धवापाद्एनमित्यथ स्तना श्रूवस््वाच्च तदन. 

राघादायारिति कमाथा पञ्चमीद्यविरोाचघ इव्येकर् शिसिान्तं पाप. 

यति प्राप्तं तावद्रद्ययानितेजदत्याद्ना। खुतीनां विरोाघमाचापन्या- 

सेन पृवपत्तः खपसिदधान्तेनाविरोाघ् तावदकदश्िपच्त डति देयः। 
तदुभयमपि मुख्यसिद्धान्तापच्तया पुव पच्तत्वेन यव्रह्कियते। सिद्धान्त्- 

4 ध 



६० रल प्रभाभासिते। [च्य०२।पा ०३ | 

स्यात् । नन् क्रमार्थैषा भविय्यतोन्यकतं नेति त्रूमः। "तस्मादा एत- 

समादात्मन रकाशः सम््रूतः दति पुरस्तात् सम्भवति अरपादान- 

स्यात्मनः पञ्चमोनिरदशत्, तस्यैव च सम्भवतेरिदाधिकारात् 

परस्तादपि तदधिकारे प्रथिव्या चोषघयः इत्यपादाने पञ्चमो- 

दशंनाद्ायोारम्निरित्यपादएनपञ्चम्येटषेति गम्यते। रपि च वाया- 

रूधंमभ्चिः सम्भूत दति करूप उपपद्ाथयागः, क्त्रस्त् कार- 

कार्थयागः वायारश्मिः सम्भूत इति। तस्मादेषा अतिवायुयो- 

निलं तेजसाऽवगमयति। नन्ितरापि भ्रुतित्रह्यये नितं तेजसाऽ- 

वगमयति तन्तेजेएऽखटजतेति। न तस्याः पारम्प्चजलेऽप्यविरोधात्। 

यद्ापिद्याकाभं वाय॒च्चष्टष्टा वायुभावापन्नं ब्रह्म तेजेाऽषजतेति 

यति | र्वं प्राप्त डति। कद्धिता नाधितार्थति यावत् | वायोस्तेजः 

प्रतितं पद्धमीख्रत्या निधारितं, नच कल्वितस्योपादानत्वासम्भवः, 

अधिषानत्वासम्भवेऽपि ग्टदादिवत्यरिणामित्वसम्भवात्, सत्त ब्रह्मणः 

छान्दोग्ये खद्त्वमाचं अतं नोापादानत्वं। न च बड स्यामिति काया- 

भेर च्तणललिङ्गादुपाद्ानत्वसि लिङ्गात् सरुतेबलोयस््वेन श्रुद्यविरोधेन 

लिङ्गस्य नयत्यात् | नवनद्ेव्यं वायोब्रद्यानन््यत्वादायुजस्यापि तेजसो 
ब्रह्य पछतिकत्वमविरूडधमिति सिदधान्तग्रलाश्यः। इहाधिकारादिति 
वायेरसिः सम्मत इति वाक्ये सम्बन्धादिव्यधः। तदधिकारे सम्भत्य- 

धिकारे निर्पच्तकारकविभक्तेरूपपद सापेत्तविभक्तयपेच्तया पब लत्वा 

न कमाय पञ्चमीत्याद। अपि चेति| ऊद्धमनन्तरमिति चोापपद् 

विना पञ्चमीमाचात कमान भातीति कल्य उपपदाथप्योगः परलत्या- 
धापाद्ानकारकन्त निरपेच्छपच्चम्या माति विशेषताऽच प्रकरणाद्- 

पादाना्यत्वं पद्धम्याः क्तप्तं* सति विरोधे बाध्यमिति स्ितिरित्यथेः। 

पारम्प्रयजत्वमवादह | यद्ापीति। तस्या धेनोः ष्रटतं तप्त च्तीर सात्तात् 
~~ - 

^ ल्लमेन च करप्यमिति सार टी” 



[अ०२।पा०३] षा ङ्गरत्रद्यखचभाष्ये। ६३९. 

छ लप्यते तदापि ब्रह्मजलत्वं तेजसा न विरुध्यते, यथा तस्याः 

ष्टतं तस्या दधि तस्या श्रामिक्तेत्यादि। दशयति चब्रह्मर विका- 

रात्मनावस्थानं "तदात्मानं खयमकुरूतः इति तया चेश्रस्मरणं 

भवति। बुद्धिज्ञानमसंमेड इत्या द्नुक्रम्य भवन्ति भावा शतानां 

मत्त एव एयग्विधाः* इति । द्यपि बुद्यादयः खकारणेभ्यः 

रत्यक्तं भवन्ता दू्वन्ते तयापि सवस्य भावजातस्य साक्तात् 

भ्रनाद्या वा ईश्वरवंश्यलात्। एतेनाक्रमषृष्टिवादिन्यः अतया 

व्छाख्याताः तासां सवया पपत्तेः क्रमवत्खृष्टिवादि नौनान्न्य- 

थानुपपनत्तेः ्रतिज्ञापि सदंश्यलमा च मपेत्तते नाव्यवद्ितजन्यल- 
मिव्यविरोधः ॥ 

॥ 

आपः | ९११॥ 

अतस्तया द्या देत्यनुवतंते । आपोऽ तस्तेजसेा जायन्ते, कस्मात् 

कायं दध्यादिकन्त् पारम्परयंजमित्यथः। दश्च संख कटिनच्तोरमामि- 
च्ता | ब्रद्यणा वाय॒भावे मानमाह | दशयति चेति। पारम्मयजस्यापि 
तज्जनत्वव्यपद् श स्मतिमाद । तया चंति। अन्तःकरणादिभ्योा जायमान- 
बद्धयादोनां मत्त रखवत्यवधारण कथमित्याणद्धयादह। यद्यपीव्यादिना। 

पनाद्या परम्प्ररसया इश्वर वंश्यत्वात् तच्जत्वात् परमकारणान्तरनिरा- 

सायं अवधारणं युक्तमिति शेषः| रखतत्प्रदाथमाइ । तासामिति। 
तच्नलानिव्यादुक्तश्चतीनां सात्तात् प्रनाद्या वा ब्रद्मजत्वमाचरेगेपपत्ते- 
स्व्यि्थः। अक्रमश्रतीनां बलवत्कमश्र्नुसारेणेकवाक्यत्वाद्ियदायु- 
द्वारा तेजःकारगे ब्रद्यणि समन्वय इति सिं ॥ 

अपः। अतिदशेाऽयं तधा द्याधवगे मुण्डकग्र्थे “र्तस्मान्नायते 
माणे मनः सवंन्दरिवाणि च। एवं वायज्यातिरापः एथिवी विश्वस धा- 
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९२२ रलप्रभाभासिते। [छ ०२।पा०३] 

तथाद्या (तदऽपोऽख्जतः दति शच्रग्नेरापःः इति च) स्ति 

वचने नास्ति संशयः। तेजसस्तु ख्ष्टिं व्याख्याय एयथिवया वया- 

ख्यास्यन्नपाऽन्तरयामीत्याप इति खुचयाम्बश्यव॥ 

पथिव्यधिकाररूपण्न्दान्तरेभ्यः ॥ १९॥ 

ता राप एेचन्त बह्युः स्यामः प्रजायेमदोति ता अन्नमष्ध- 

जन्त' दति अूयते। तच संशयः। किमनेनान्नश्ब्देन ब्रीदियवाच- 

भ्यव्यवदायं वरदनाद्ुच्यते किंवा एथिकोति। तत्र प्नं तावत् 

ब्रीदियवाद्याद्नादि वा परिग्रदोतव्यमिति, तच द्यनशब्दः प्रसि- 

द्धा लाकं वाक्यशेषेापेतमधमुपेदलयति, तस्माद्य कचन वंति 

रिणी' इति मन्ते अपां ब्रद्यजत्वं श्रुतं | खभेराप दति शव्या तस्य विरा- 
धाऽस्ति न वेति सन्देदे तुल्यत्वादस्ति विरोाधडति पुवपच्ते अपामभनि- 
दाद्यत्वेन विराघाद्म्िजत्वासम्भवात् कमायथा पद्धमीव्यविरोाध इत्य 
धिकाश्ङ्गायामुक्ततेजेन्यायमतिदिश्च वययाचष्टे। खत इति । प्रत्यच्तवि- 
रोघ कथमपामभिजत्वनिणंयस्तचादह । सति वचन इति । चिरत्वुतयो- 
रप्तेजसेाविंराचेऽप्यम्नेराप इति वचनादतीच्िययोास्तयोानास्ति विरोधं 
डति निर्णोयत स्व्यर्ः। न केवलं शओुव्यविरोधन्ञानायायमतिदेश्एः 
किन्तु पञ्चभूतेत्पत्तिक्रमनिगेवाधद्धेत्यादइ। तेजसस्विति । तस्मात्तेजोा- 
भावापन्नं ब्रद्यणि श्चतिसमन्वय इति सिद्धं॥ 

एयिव्यधिकाररूपशब्दान्तरभ्या विघयमृकान्श्ब्द मदाभूतप्रकर- 
णाभ्यां सप्रवमादइ | ता इति | अभ्यवदहायं भच्छं, खच खता यद्यन्नमोा- 
द्नादिकं तदा अद्भयः एधि वीति श्रुत्या विरोधः, यदि एथिवौ तदा न 
विराध डति फलं बेध्यं। अपएटथियाः कायैकार्णभावादधिकरणसङ्क- 
तिः । च्यद्नञ्चतिरपि भवत्वालङ्गाभ्यां पुवंपत्तः। तदेव तचेवेति श्चव्यथैः। 

तथाच क्रचिदत्नं क्रचिदद्धाः एयिवी ततेाऽन्नमिति विरोधाननेकवाक्यतेति 
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[अ ०२।पा ०३] शङ्क र ब्रद्य खचभप्ये। ६३३ 

तदेव श्टयिष्ठमननं भवतोति ब्रीडियवाद्येव डि सति वषेणे ब्ध 

भवति न ष्रथिवोति, एवं प्राप्रे त्रेमः। एथिय्येवेयमन्नशब्देना द्ये 

जायमाना विवच्छत इति। कस्मात् च्रधिकारात् रूपात् शब्दान्त- 

 राच। अरधिकारस्तावत् तत्तेजेाऽखजत, तदपेाऽषूजतेति च मडा- 

ग्तविषये वतंते। तच क्रमप्राघ्रां एयिबीं मदाश्रतं विल ना- 

कस्मादोद्यादिपरि्रदा न्याखः, तया रूपमपि वाक्यशेषे एथिव्य- 

नुगणं दृश्यते यक्छष्णं तद् नख्धेति। न दयाद नादे रभ्यवदाय॑स्य 

छृष्णलवनियमेाऽस्ति नापि ब्रोद्यादीनां । ननु एथिव्या चपि नैव 

छ्ष्णवनियमोाऽस्ति, पयःपाण्डरस्याङ्गाररोादितख्य च क्तेचस्य 

द्ंनात्। नायं दोषो बाह्ल्यापेच्लात्। ्डयिषठं डि एथिव्याः 

ष्णं रूपं न तया शेत रोादिते। पोाराणिका च्रपि एयिवोच्छा्यां 

शवैरोमृपदि शन्ति, सा च छष्णाभासेत्यतः रृष्णं रूपं एयिव्या इति 

प्राप्ते सिद्धान्तयति | खव प्राप्त इति। अधिकारः प्रकरणं, रूपं लिङ्गः 

पयः त्तर तदत् पाण्डरं शेतं+अङ्गार वत् रोदितं रत्तं ्व्द्ान्तर शब्दितं 
स्थानं व्याचष्े। श्यु्न्तरमपीति | *अथवानन्तयें एथिव्याः खानं ख्रद- 
न्तर सिद्धान्तेनाप्यन्नस्य एथिवीत्वमित्य्थः। तत्तत्र ख्ट्यिकाले यद्पां- 

शरः ये। मण्डवदट्घनोभाव आसोत् सण्व समहन्यत कठिनः सद्कातेा 
ऽभूत् सा अपरां कठिना परिणतिः एधियभवदिति श्यः त्री 
याद्यन्नसगः कस्मिन् स्थान डति विवच्तायामाद। एथियास्िति। 

पद्चमीयं ङद्धिभवत्वलिङ्गसदितानत्रश्चतेः कथं परकरणलिङ्स्थानेर्बाध 

इत्यागश्द्याद। वाक्वश्रेघोाऽपीति। प्रबलदुबंलप्रमाणसन्रिपाते बद्नां 
दुबलानामव्यन्तवाधाद्रः प्रबलप्रमाणस्याल्पबाधेन कथलिन्नयर्नमिति 
न्यायेन अ्तिलिङ्गयारन्नमाचनिषत्वं ब!धित्वान्नान्नात्सकषटशिवीनि- 
त्वं नीयते ताभ्यामन्नमाचग्रद्े प्रकाशदीनां एयिवीमाच्रविषयाण- 

#* अ वान्तय्येमिति सा०। 



६३४ रलप्रभाभासिते। [अ ०२।पा०३] 

शिव्यते) शत्यन्तर मपि समानाधिकारमद्यः एथिवोति भवति 

तद्यदपां शर आसौत् तत्समहन्यत सा एथिव्यभवदिति च। 

प्रथिव्यास्तु ब्रीद्यारेरुत्पन्तिं दशयति एथिव्या ओषधयः ओा- 

षधोभ्योऽन्नमिति च। एवमधिकारादिषु एयिवयाः प्रतिपाद्केषु 

सत्यु कुता नोद्यादिप्रतिपत्तिः । अ्रसिद्धिरष्यधिकारादिभिरेव 

बाध्यते | वाक्यशेषोऽपि पाथवलादन्नाद्यशच तद्रारण एयिव्या 

एवाद्यः प्रभवत्वं खचयतोति द्रष्टयं, तस्मात् एरथिवोचमन्न- 

शब्द् ति॥ 

तद् भिध्यानाद्व तु तज्लिङ्गात् सः ॥ १२॥ 

किमिमानि वियदारीनि शतानि खयमेव खविकारान् 

खजन्ति ्रादाखित् परमेश्धर एव तेन तेनात्मना वतिष्ठमानोऽ- 

भिध्यायंस्तं तं विकारं डजतोति सन्देहे सति प्रातं तावत् खयमेव 

खजन्तीति । कुतः ्राकाशाद्रायुवायार्धिरित्यादि खातन्त्य- 

मव्यन्तबाधापत्तेरिति भावः अन्नस्य ङट्िजत्वोक्तिदारा एधिव्या 
च्यत्नजन्यत्वं खूचयते। एथिव्यल्ा एधिवीत्वादन्नवदित्यनमानादित्यच्त- 
रायः। र्वं तित्तिरिखव्नसारेण च्न्दाग्खतेनेयनाद्विरूड्धा भत- 

रटद््िश्तीनां ब्रह्मणि समन्वय इति सिदध॥ 

सम्रति तानिभूतान्याश्िव्याञ्वाञख्यिभावसङ्कत्या तेषां खातन्त्य 
माश़्गद्भयु निघधघधति। तदभिध्यानादेव तु तल्िङ्गात् सः उक्तभता- 
न्यासय सण्यपवपच्ता दशवति। किमिमानोद्यादिना। संशएयनबीजा- 

नुत्ता पवात्तरपच्तयक्तयोार्बजनिति जेयं । नन्वच भतानां किंखात- 
न््यणापाद्ानत्वमाश्द्भयुते कट त्वं वा, नाद्यः, वचनान पपत्तेरि त्ादटिन्य- 
यविराधादिति श़ङ्गते। नन्विति। न दितीयः खचेतनत्वादिति भावः 



[ख ०२।पा ०३] ्ङ्कर ब्रद्धय खच भाष्ये । ६३५ 

श्रवणात् । नन्वचेतनानां खतन्ताणां प्रटृत्तिः प्रतिषिद्धा, नेष 

दोषः, तत्तेज एेचत ता आप शेचन्तेति च श्रतानामपि रेतनल- 

वणादित्येवं प्राप्रेऽभिघोयते। खयमेव परमेश्वरः तेन तेना- 

व्मनावतिष्ठमानोाऽभिध्यायंस्तं तं विकार ख्जतीति। कतस्तल्ि- 

ङ्गात् । तथा डि शस्तं यः एयिच्यां तिष्ठन् चः एयिव्या अन्तरो चं 

थिवो न वेद् यसय एरयिवी शरीरं चः एयिवोमन्तरोा यमयती- 

त्येदजातो यकं साध्यक्ताणामेव शतानां प्रटृत्तिं दशयति । तथा 

यथा मनष्यादिषश्ब्देस्तत्तदहाभिमानजिना जीवा उच्यन्ते तथाका- 
श्दवायुरिव्यादिञ्ुता अआकाषदिशब्दस्तत्तद्धताभिमानिदेवता उचख- 

न्ते, तासां खकाय वास्वादा कटत्वसम्भवाच्चिरपेच्तनिमित्तत्वं पच्च 

म्ययः | रवं तदात्मानं खयमकुरुतेति खता खयमिति विशेषणाद् द्- 

णाऽन्यानपच् सवेकटटत्व खत । तया च मिथानिरपच्तेशखरभतकट्त्व- 

खनत्याविराचघान्न ब्रह्मणि समन्वय इति सफलं पवपत्तमाद्। नेष 

दोषडूति। भृतानां तद्भिमानिदेवतानामिव्यथंः | यथा अाकाशदि- 
भावापन्नब्रद्यणः सवापादानत्वं तया तदभिमानिदेवताजीवभावमाप- 
जञब्रद्यणः कटंत्वमिति परम्परया डंखरकटत्वख॒त्यविरोधः। खयसिति 
विषरेषणं इङखरान्तरनिरासाथे न जीवभावापेत्तानिरासा्मियेक- 
दशिसिडान्त ऊदनीयः। मुख्यसिद्धान्तमाह | णवं प्राप्त डति। चाका- 
शादि शब्दनं देवतालच्तणा मुख्यार्थ बाघकाभावात्,पञ्चम्यख प्रछतित्वा- 
यासतच रूएतरत्वात्, तथा चाचेतनानां भूतानां कटत्वमेव नालि, कुतः 

ङखअरानपेच्तकटत्वं यद्यपिदेवतानां कर्टतवं सम्भवति तथापीश्चरनि- 
वम्यत्वञ्वणाच्ेतनानामपि न खातन््यु किमु वाच्यमचेतनानां भ॒तानां 
न खातन्त्यृ मिति मद्दत्तं | तल्िङ्गादिति। तत्तद्चेतनात्मनावस्थितस्य 
ब्रद्य णः उपादानत्वेऽपि जीवव्यारत्तेशखरत्वाकारणव साच्तातं सवकटटत्वं 
न जोवत्वद्रारा तस्य सवनियन्तुताह्लिङ्गादिव्ययः | प्रकरणाच्च सात्तात् 



६३द् रलप्रभाभासिते। [ऋ ०२ पा ०३] 

'साऽकामयत ब स्यां प्रजायेय दति प्रस्तत्य सच्च त्य चाभवत् 

तदात्मानं खयमकुर्तः इति तस्यैव सवैत्यभावं दशेयति। 

यच्योत्तणएश्रवएमप्तेजसोस्तत् परमेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यं ना- 

न्याऽताऽस्ि द्रष्टा इतीकिचन्तरप्रतिषेधात् प्रक्तलाच्च सत 

वितु; तदेत वड स्वां प्रजायेयेत्यच | 

विपययेण तु कमेऽत उपपद्यते च ॥ १४॥ 

ग्तानामृत्यत्तिक्रमखिन्तितिः, अरथेद्ानोम्ययं करमखिन््यते 

किमनियतेन क्रमेणाप्यय उतेत्प्तिक्रमेणाय वा तदिपरौते- 

नेति । चयाऽपि चत्यत्िस्थितिप्रलया श्तानां ब्रह्मायन्ताः चरू 

यन्ते, 'यतावा इमानिभ्दतानि जायन्तेयेन जातानि जोवन्ति 

 सवंकटत्वमिव्याद । तथेति । पुरवाक्तमनुद्य निरस्यति। यच्िति। 
परमेश्रस्यान्तयामिभावेनावेशः सम्बन्धः| तदश्राद् तेष्वीच्तणखवशं 
नेतावता तषां चेतनत्वं खातन्त्य' वत्ययः | अनेन तदभिध्यानादिति 

पद् व्याख्यातं, इव्यं खचयोाजना। स इश्वर स्तत्तदात्मना स्थितोऽपि 
सा्तादोव सवकता तस्यान्तयोमित्वलिङ्ाच्जोवत्वद्ारा कट॑त्वं नाम जी- 
वस्येव कर्टत्वमित्यन्तयामिणः कट॑त्वासिद्धेरन्त्वामित्वायोगात् तद्- 
भिध्यानादौश्चरेच्तणादेव भतेषु खतच्तणेपपत्तेखेति तत्तेज रेच्ततेति 
खत इच्िता परमात्मवेत्यच खत्यन्तरं प्रकरणच्चाह। नान्यडति। त- 

स्मादीखरपदायलापप्रसङ्गनशछरादन्यस्य खातन्त्याभावाघ्नेश्वरकट त्वश्चते- 
भतस्रत्या विरोाघ इति सिद्धं ॥ 

विपययेण तु। यद्यप्यच खतिविरोाघा न परिद्कियत इत्यसङ्ःतिर्त- 
य प्यत्पत्तिक्रमे निरूपित लयक्रमा बद्धिस्या विचार्यत इति प्रासङ्किका- 
व्व पाद्ाववान्तसरसङ्तिमितिमत्वाद। भतनामिति। अचोत्पज्तिक्रमा- 

{दिप्रातक्रमनिणयात् सिद्धान्ते तानां प्रातिलोम्येन लयध्यानपवकं 

ऋ प क क [का चाकः क एः 7 = काक ^ । 



[अभ्रपा०्द] ष्ण ङ्स ब्रह्य खच भाष्ये | ९३७ 

यत््रयन्त्यभिसंविशन्ति' इति,तचानिवमेाऽविज्रेषादिति प्राप्न, अय- 

वेत्यन्तेः क्रमस्य श्रुतलात् प्रलयस्याऽपि क्रमाकाङ््णिः स एव 

क्रमः स्यादित्येवं प्रातं ततां ब्रूमः पिप्येण तु प्रलवक्रमाऽत 

उत्प न्तिक्रमाडइ वितु मदति, तथा हिं लाके दृश्यते येन करमेण 

सापानमारूढस्तता विपरौतक्रमेणावरेादतीति, च्रपि च दृश्यते 

ब्दो जातं घरश्रावाद्यष्ययकाले च्टद्धावसय्येति, अद्ध जातं 

दिमकरकाद्यद्मावमष्येतीति। अतथोपपद्यत एतद्यत् एथिव्द्ो- 

जाता सतो खितिकालव्यतिक्रान्तावपाऽपौयात्, राप तेजसे 

जाताः सत्यस्तेज अपौयुः, एवं क्रमेण न्स ख्म्रतरं चानन्तर- 

मनन्तरतरं कारणमपीत्यसते कार्यजातं परमकारणं परम- 

खच्छच्च ब्रह्मापेतीति वेदितव्यं नहि खकारणएव्यतिक्रमेण 

कारणकारणे कायायया न्यायः खतावषुन्पत्तिक्रमविपयं- 

येरोवाप्ययक्रमस्तच तच दशितिः, 

--जकनयन््ान" वक, (काक ~~~ ------------~-----------------5 

परत्यग्रद्धणि मनःसमाधानं फलं, पुवपत्ते तु कार्णनारे सति काय- 

नागर इति सवेलयाधारब्रद्यासिवेरुक्तसमध्यसिड्िरिति भेदः । सति 

भताना लये कमचिन्ता स खव नास्तीति केचित्तान् प्रद्याद। चया- 

ऽपीति । अनियम इत्यनास्ययोक्तं खातस्य प्रलयस्य कमाकाङ्कायां 

ओत उत्पत्तिकम खव ग्राह्यः, श्रातत्वेनान्तरङ्गत्वादित्यव पृवंपत्तः, 

सति कारे काये नश्यतीति लाके टृश्वते। तथा च ्राता<प्यत्प॑त्तिक्र 

मे लयेन पद्यते किन्त लाकिकक्रम ख्व एटद्यतं शरतलाकदटरपद्ाच- 

चोाधाश्चीनलेन चओतादपि लाकिकस्यान्तरङत्वाद्योग्यत्वाच्च, कारणमेव 

दि कार्यस्य रूपमिति तदनन्यतन्धायेन स्थापितं। नदि खरू्पनाष्र 

कार्यस्य च्तणमपि स्थितिर्यक्ता, तसाद येग्य उत्पत्तिक्रम लयस्य न ग्राह्यः 
4 प 



६३९८ रल्नप्रभाभासिते। [ च ०२|पा ०२ | 

“जगत्प्रतिष्ठा दे वं एथिव्यष्॒ प्रलोयते। 

च्योतिव्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायो प्रलौयते' ॥ 

दृत्येवमादौ । उत्यन्तिक्रमस्द्रत्यत्तावेव ्रतत्वात् ना्यये भवि- 
= ध ह् स् न | 

तुमरंति, नचासावयोाग्यलादप्ययेनाकाद्ूयते, न दि कायं 

भ्रियमाणे कारणस्याप्ययो युक्तः कारणाप्यये का यस्यावस्था- 

नानु पपत्तेः । कायाय तु कारणस्यावस्धानं युक्त ग्टद्ादिष्ठेवं 

दृष्टलात्॥ 

अन्तरा विन्ञानमनसो करमेण तजिङ्गादिति चन्ना- 
विशेषात् ॥ १५॥ 

श्रतानासुत्पत्तिप्रलयावनुलामप्रतिलामक्रमाभ्यां भवत द- 

त्युक्त, आत्मादि रुत्यत्तिः प्रलयञ्चात्मान्त दत्यपक्र, सद्धियस्यतु 

मनसे बुद्धश्च सद्धावः प्रसिद्धः खतिरुण्त्योाः । बुद्धिस्त सारथिं 

~~ 

लकिकक्रमावरोधेन निराकाङ्कत्वादिति सिडान्तयति। तता ब्रूम 
इत्यादिना| कमेण परम्परया सवंकायंलयाधारत्वं ब्रद्यणः किमित्या- 

खोयते साच्तादेव तत् किंन स्यादित्यत आद । न डि खकारणब्य- 
तिक्रमेणेति। घटना खदनुपलस्िप्रसङ्गादिवखथः। "वायुश्च लीयते 
वान्नि तचाव्यज्तं पलीयते' इति स्म॒तिरेवः अदिपदायंः। योग्यताधीनं 
सम्बन्ध डति न्यायादयेोग्यक्रमनाध इति सिद्धं ।॥ 

अन्तराविष़ेषात् | उक्तभतात्पत्तिलियक्रममपजीथय स किं करगा- 

त्पत्तिक्रमेण {रुध्यते न वेति करणानामभातिकत्वभोतिकत्वाभ्यां 
सन्द्दे टत्तानुवाद्पुवकपुवपच्तमाद्। भूतानामि्यादिना | करणान्येव 
न सन्तीति वद्न्तं प्रद्याद | सेन्द्रियस्येति | 'मनसस्त परा बद्धिया बद्धं 

पर तत्त॒ सः। भ्रोादादीनौद्ियान्यन्ये' इति स्मतिन्ख्या। अन्धपराः 

^) भी 



[अण्।पा०३े] प्ङ्गरब्रद्यद्ध. तभ्यो | ९१३९ 

विद्धि मनः प्रग्रहमेव च | इद्धियाणि दयानाङ्गः' इत्यादि लिङ्ग- 

भ्यः। तयारपि कस्िंखिदन्तराले क्रमेणो त्यत्ति प्रलयावुपसंगराद्च, 

सवस्य वस्ठजातस्य ब्रह्मजलाभ्यपगमात् । च्रपि चाथव॑णे उत्पत्ति- 

प्रकरणे श्तानामात्मनञ्चान्तराले करणान्यनुक्रम्यन्ते एतस्मा 

ज्नायते प्राणा मनः स्वद्धियाणि च। खं वायच्यातिरापः एथिवो 

विश्वस्य धारिणी" इति, तस्मात् पुवेक्तोत्पत्तिप्रलयक्रमभङ्ग- 

प्रसक्ता स्टतानाभिति चेन्न, अविशेषात् यदि तावद्धतिका- 

नि करणानि तता शतेत्न्तिप्रलयाभ्यामेवेषामुत्प्तिप्रलयेः 

भवत इति नैतयोः कमान्तरं ग्टग्थं। भवति च भातिकले लिङ्गं 

शब्दाः लिङ्ानीत्युचन्ते। करणानां कमाकाङ्ामादह। तयोारिति। आ. 
काङ्ायां खतिसिडधः कमे ग्राद्च इत्याद । अपि चेति। विच्तायतेऽने- 
नेति विन्ञानं सेन्िया बद्धिः। आत्मना भूतानां चन्तरा मध्ये तहि 

ङ्गात् खटट्िवाक्यात ‹ख्तस्माचज्जायते प्राणा मनः स्त्यादिरूपादिक्ला 
नमनसी अनक्रम्येते। तथा च करणक्रमेण पवाक्ते कमभङ् डति शडग 

खचायेः। नच करणानां भातिकत्वाद्धतानन्तयमिति बाच, तषां भा- 

तिकत्वे मानाभावात् । तथा चात्मनः प्रथममाकाग्स्य जन्म पञादायोा 

रित्यपकमस्यात्मनः करणानि तता भतानीति कमेण विराध इति 

तित्तियथवश्चव्याविसाधात्र ब्रद्य्ि समन्वय इति पृवेपत्त्फलं सि... 

डान्तयति | नेति। “खात्मन आअकाण्रःः इत्यादि तित्तिरिखते प्रञ्चम्याः 
कायकारणभावनायतः कमा भवति न तस्याथवणपाठेन बाघः अथं 

क्रमविराधिक्रमविरेषस्याखतेः पाठक्रमस्या्थक्रमधी रवस्य एेषिबाध- 
कत्वायागादिति अ्ययकमाविरोाघधेन पाठस्य नेयत्वाद्धतानन्तयं कर- 

णानाभमिद्ययंः। किञ्च भातिकत्वात् तषां तद्ानन्तयमिव्याद। यद्}ति 

न च प्ाणस्याचिकारत्वाये(गाद्न्रमयभमिव्या{दि मयदटा न विकराध्तेति 
4 £ £ 



९४० रन्नप्रभाभासिते। [अ.र।पा०३| 

करणानां, “अन्नमयं डि सम्य मन आपामयः प्राणस्तेजेामयी 

वाक्" इत्येवं जातीयकं व्यपद्शाऽपि क्चिद्धूतानां करणानाच्च 

ब्राद्यणएपरिव्राजकन्यायेन नेतव्यः । श्य लभातिकानि कर- 

णानि तथापि शतात्पन्तिक्रमा न करर वशेव्यते, प्रथमं कर- 

णान्येत्पद्यन्ते चरमं श्टतानि प्रथमं वाग्तानि उत्यद्यन्ते चरम 

करणानीति। च्राथवे तु सामानलाय क्रममात्तं करणार्नां 

ग्रतानाञ्च न तनात्प्तिक्रम उच्यते तथयान्यचापि एथयगेव 

ग्तक्रमात् कर्णक्रम आद्धायते भ्रजापतिवौा इद्मय ्रा- 

खोत् स च्रात्मानमैच्त स मनेऽषटजत तन्मन एवासीत् तदा- 

वाच्यं करणानां विभक्तत्वेन कायंतया कारणाकाङ्खावामन्नमयभमि्यादि- 
शरुते राकाङ्कितात्च म सति बाधके मयटो विकाराचताया युक्तत्वात्। 
प्राचुयाथेत्वे त्रनाकाङ्किताक्तिपरसङ्गाच्छरयेव तेजेाऽबन्नप्राए्ने वाक्प्राणम- 
नसां ठडिस्तदभ(वे तन्ना इति िकारत्वस्य द्{श्रतत्वाच्र विवादा- 
वसरः । यद्रा स्यूलश्चूताघीना तेषां खृडिविकारेा मयडघः खयमाणेा 
भातिकत्वे लिङ्क प्राणेद्धियमनांसि मोतिकाजि भताधानडङड्िमत््ा- 
द््दवदिति भावः| नन् तषां भातिक्त्वे कथमाघवणे एधक्जन्मकघनं 
भूतजन्मोकतयेव तज्जन्म सिद्धि व्यत आइ | व्यपर्शाऽपीति | प्राढवादेन 
तघामभातिकत्वमपव्यापि खत्यविरोाधमाद् | अथय त्विति । करणानां 
भ्रूतानाच्च पूवापरत्वे मानाभावात् नाक्तभतक्रमभङ्ः। न चाधवे- 
वाक्यं मानं पाठमाचत्वादित्यधः। तदि कथं कमनिणेयस्तचाद। तथयेति। 
म्दस्थूल उत्यत्तः प्राक् प्रजापतिः ख्ूचात्मासीत्। नन लिङद्ेइस्थ 
मनाघ्रटितत्वात् प्रजापतेश्च लिङ्गसमद्िरूपत्वात् कथं प्रजापतिषण्छन- 
न्तर मन्टद्टिरस्ति विचार्णोयं। अथ दच्छभूतात्मकप्रजापतिसगे 
रध्मत्तता मनञ्ररद्सिगंः इति करना भवतोति भावः| खवच्च भत. 

>» +) = क क ` = ऋ # १ शि 



[अ ०२।पा ०३ | ण्ाङ्सब्रद्मरचभष्ये। ६९१ 

त्यानमैक्तत तद्ाचम्ख्जतः' दृत्यादिना। त्नानास्ि तात्य 

्तिक्रमस्य भङ्गः ॥ 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तह्ुपट् श भाक्तस्तद्भाव- 
भावित्वात् ।। ९६ ॥ 

स्तो जोवश्याष्युत्पन्तिप्रलये जाता देवदत्ता षता देवदत्त 

द्त्येवंजातीयकाल्ञेकिकव्यपदे शाव्नातकमीदिसंसकारदिधाना- 

चेति स्यात् कस्यचिद्भान्तिः, तामपनुदामः, न जीव्यो- 

त्यत्तिप्रलये स्तः शास्तफलसम्बन्धापपन्तेः । शरीरानविना- 

शिनि डि जीवे शरोरान्तरगतेष्टानिष्टाप्राक्निपरिदारा्थी 

विधिम्रतिषेधावनर्थकेा स्वातां । जरूयते च जोवापेतं वाव कि- 

लेदं घिवते न जौवे चयते" इति । ननु लेकिके जन्ममरणए- 

व्यपदेशा जीवस्य दभितः सतं दशितः, भाक्तस्ेष जीवस्य 

जन्ममरएव्यपद् शः, किमाश्रयः पुनरयं मुख्ये यद् पेच्तया भाक्त 

करणात्पत्तिश्चव्यारविराधात् ब्रह्मणि समन्वसिडिरिति सिान्त- 
फलं गमयति। तस्ञादिति॥ 

चस्ाचरभावित्वात् | ख्वं तावत् तत्पद्वाच्क्रारणनिणयाय 

भतञखतोनां विरोाघा जिरस्स्त इद्ानीमापादसमाप्तेस्लपदायश्बुद्यो जीं 

वखतोनां विराधो निरस्यत इद जीवे न जायते सियते इव्धादि 

खतेः जातेद्धिख्राद्धश्ास््ेण विराघधेाऽल्ति न वेति सन्देह विरोाघा- 

ऽस्तोति पराप्तं लाकिकजन्मादिव्यपदण्सद्रायान्नातदच्छयादिशासेण जी- 
वाजल्दिखतिबाघडतिपृवपच्तयति। स्त डति तथाच करणात्प्ति- 

कमण भतक्रमस्य बाघघाभावेऽपि जीवोर्त्पत्तिक्रमेण बाधः स्यादिति प- 
त्यदादरणसङ्गतिः पूवपच्ते जीवनब्रद्धक्या{सि्धिः सिद्धान्ते तल्डिह्िरिति 



४ रन्नपरभाभासिते। [अ०२।पा०] 

दति, उच्यते) चराचरव्यपाश्रयः स्थावरजङ्गमशरोरविष 

यै जन्ममरणशब्दा, स्थावरजङ्गमानि डि शतानि जायन्ते च 

भरियन्ते चातस्तद्धिषयै जन्ममरणश्ब्ड मुख्ये सन्ता तच्छे 

जोवात्यन्यपचयते। तद्धावभावित्वात् । शरीर प्रादुभावतिरोभा- 

वयोा्दिं सताजंन्मरणश्ब्दे भवतः नारुताः। नदि शरीरस- 

म्बन्धादन्य्न जवा जाताग्ठता वा कंनचिदुपलच्छते। “सवा च्रयं 

परूषेा जायमानः शरौरमभिसग्पद्यमानः स उत्कामन् चिय 

माणःदति च शरीरसंयेागवियेगनिभिन्तावेव जन्ममरणशब्डा 

दभ॑यति । जातकमादिविधानमयपि द्दप्रादुभावापेत्तमेव द्रष्टव्यं, 

अ्रभावाज्नीवप्रादु भवस्य । जोवस्य परस्माद्ात्मनः उत्पत्तिनि- 

यदादीनामिवास्ति नास्ति वेत्येतदुत्तरण खुत्रेण वच्छति। 

ददा्रया तावज्जीवस्य स्थलाव्तिप्रलया न स्तः इत्येतदनेन 

दचेणावेाचत ॥ 

भेदः। चेतनजन्माद्युदेेन चेतनस्य तस्य जन्मान्तसेयफलसाधनं जा- 
तक्मादि स्कार विधीयते तथो चोद्श्यविधेययोाभिथाविरोे सति 
विधेयाविरोधेनेदश्यं नेयमिति न्य(यात् जन्मादिकं देडहापाधिकंन 
खत डति सिद्धान्तयति | ताभिव्यादिना। जीवापेतं जीवेन व्यक्तंश्द 
प्ररीरं जन्मादिव्यपदेग्रश्चराचरदेहविषयेएम्ख्यः जीवे तु भाक्तो गणः 
ओपाधिकजन्मादिविषयःस्यादुपाधिजन्माभावे भावादसत्यभावादिति 
खच्राधः | जीवस्येपाधिकजन्मग्रव्याः अतिमप्यादह। स वाडति। जाय- 

मानपद्ायमादहइ | एरीरमिति। भ्ियमागणत्वं याचे | उत्कामल्निति) 

ननत्तरच जीवस्य जन्मादि निरस्यते अखचापि तज्निरासे पनरूक्तिरि- 

त्यग्रक्घा ई । जीवस्येति। तदवं जातश्छादिएएस्त्रस्या पाधिक्जन्मादिवि- 
षयत्वान्न ज}वनाद्यजन्यत्वश्चुतिविराचडति सिद्धं ॥ 

च 

^ नि 
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[अ ०२।पा ०३ | ष्ाङ्रव्रद्मखचभाव्ये | ६४३ 

नात्माऽश्नेनित्यतलाच ताभ्यः॥ १७॥ 

असयात्धा जीवाख्यः शरीरेद्धियपन्ञराध्यत्तः कमंफलसम्ब- 

न्धो, सकि वोमादिवदुत्पद्यति ब्रह्मण ्राहाखिद्रदह्मवदेव नोा- 

त्यद्यते इति श्ुतिविप्रतिपत्तेविषयः कासुचिच्छ्रुतिव्वभ्निविस्यु- 

लिङ्गादिनिद्शनैर्जोवात्मनः परस्मात् ब्रह्मण उत्प्तिरान्नायते, 

का सुचित्वविङतसयेव परस्य नह्मणएः कार्यप्रवेशेन जीवभाव 

विज्ञायते नचेत्पल्िरान्नायत दूति। तच प्रातं तावदुत्पद्यतें 

जीव दति, कुतः प्रतिज्ञानुपरोाधात्। ^एकसिन् विदिते सवे- 

मिदं विदितम् दूतोयं प्रतिज्ञा स्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्प्रभ- 

वले खति नोापर्ध्येत्, तत्वान्तरत्वे तु जोवस्य प्रतिज्ञेयमु परुध्येत । 

न चाविकतः परमाद्दैव जीव इति शक्यते विज्ञातुं, लक्तण- 

भेदात्। अपदतपाप्मलादिधमका दि परमात्मा, तदिपरोतेा 

डि जीवः, विभागादच्वाख्य विकारलसिद्धिः। यावान् हि च्राका- 

शरादिः प्रविभक्तः स सवा विकारः, तस्य चाकाशादेरत्पत्िः स- 

मधिगता जोवात्मापि पखापुण्छकमा सुखदुःखभाक् प्रतिशरीरं 

विभक्त इति तखापि प्रपञ्चोत्पत्यवसरे उत्प न्तिभ॑वितुमर्दति 

नात्माश्चतर्निंत्यत्वाच ताभ्यः। “अम्र विस्फ लिङ्वदेतस्मात् परमात्मनःसवं 
जी वात्मानो व्चरन्तिः इत्यादिजीवोत्पत्तिखतीनां 'स रघ ड् प्रविष्य 

अनखाग्रभ्यः अज खात्मा'इव्याद्यनत्प्ति यतीनाञ्च मिथोाविखाधात् संशये 

माभृतां देदजन्मनाश्योर्जौवजन्मनाष्ो, द्दान्तरभेग्यखगादिदेतुवि- 

ध्याद्यसम्भवात् | कल्याद्यन्तयानेभस् इव जीवस्य ताकिंन स्यातां तत 



६४ 8 रल्नपभाभासिते | [अ ०२।पा ०३ | 

अपिच ययाः सुद्र विस्फुलिङ्गा दयुचरन्येवमेवास्माद्त्मनः 

सव॑ प्राणाः दति प्राणदेभाग्यजातख्य रुष्टं शष्ट सवै 

एते श्रात्माना द्युचरन्तीति भक्रुणामात्मनां यक् ष्टि 

शस्ति। चया खुदौत्तात् पावकात् विच्खुलिङ्गाः सदखशः प्रभ- 

वन्ति खरूपास्तयाच्रादिविधाः साम्य भावाः प्रजायन्ते तच चै- 

वापि यन्तिः दति च जीवत्मनासुत्वत्तिप्रलयावृच्येते सरूपवच- 

नात। जीवात्यानेा डदि परमात्मना सरूपा भवन्ति चैतन्ययोा- 

गात्। न च दाचिद्श्रवणमन्यच यतं वारवितुमहति, श्रत्यन्तर- 

गतस्यापि श्रविरूद्धस्याधिकस्यायख्य सवत्र पसं हत्तव्यलात् । प्रवे- 

शश्रतिरयण्येवं सति विकारभ(वापत्वेव व्ास्यातव्या (तदात्मानं 

खयमङुरतः द्रत्यादिवत् तस्मादुत्पद्यते जोव इत्येवं प्राप्ते व्रूमः, 

नात्मा जोव उत्पद्यत दरति कस्माद श्तेः, न छस्योत्य्ति प्रकरणे 

खवणएमस्ति ग्टयःयु प्रदेेषु 1 ननु क्षचिदश्रवणमन्यच अ्रतंन 
वारचतीत्युक्तं सत्य सुक्तं उत्पत्तिरेव त्वस्य न सम्भ वतीति वद्ामः। 

कस्मात् नित्यलाच ताभ्यः। चशब्दादजलादिभ्यञ्च । नित्यलं द्यस्य 

ख्रुतिभ्धाऽवगम्बते, तयाजलमविकारिलमविकृतत्यैव ब्रह्मणे जी- 
वात्मनावस्यानं ब्रह्मात्मता चेति। न चेवंरूपयेत्प्तिरपप- 

सम्भवादिति प्रदयुदादइरणेन पृवंपच्तमादइ । तच प्राप्तं ताबदिति। फलं 

पुववत्,उपरोघोा बाधः। नन्वविद्धतब्रद्येवाच प्रविष्टं जीवे न तत््वान्त- 

रमिति प्रतिन्ञासिद्धिस्तचाद। न चेति। जीवः परस्नाद्धिन्रः विरूडध- 

म॑वत््वाद्धित्नस्याविकास्त्वे प्रतिन्ञाबाध डति तकोापेतविभक्तत्वलिङ्गानुग्- 

दीतेत्प्निभ्रुतेबलीयस्वात् प्रवे्रश्युति्व्नीवरूपवि कारा त्मना प्रतिष्टित 



कुः 
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द्यते, ताः काः श्रुतयः, “न जीवा सियते' “स वा एष महानज 

आत्माऽजरो*ऽग्टताऽभया ब्रह्मः न जायते चरियते वा विप- 

शित्" अजे नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः (तत् ष्टा तदेवा- 

नुप्राविशत्ः च्रनेन जोवेनात्मनानुप्रविश्च नामरूपे व्याकर- 

वाणिः शस एष दृद प्रविष्ट ्आनखाग्ेभ्यःः "तत्तमसि “श्रं 

ब्रह्मासि" “श्रयमात्मा ब्रह्म सवोनश्डः' दत्येवमाद्या नित्यव-. 

वादिन्यः सत्यो जोवस्योत्पत्तिं प्रतिबध्रन्ति । ननु प्रविभक्तलादि- 

कारो विकारलाचोत्पद्यते दल्यक्तं, ्रचाच्यते, नाख प्रविभागः 

सखतेऽस्ति, “एका देवः सवेष्ठतेषु गृढः सवव्यापौ सवेभ्ता- 

न्तरात्मा' इति श्रतेः, बुद्धा द्ुपाधिनिमित्तं लस्य प्रविभागग्रति- 

भानमाकाशस्येव चटादिसम्बन्धनिमित्त । तथाच शस्तं सवा 

रेखर इति व्याख्येयमिति सम॒द्ावाथः, खरूपा इति दटान्तश्रुतेभोवो 
जीव्ति निश्चीयते। ननु चात्मन आकाशः सम्भूत इव्यादेा जोव- 
स्येत्पत्यश्च व णाद न त्पत्तिस्तचादह । न चेति। र्वं विकास्त्वे सति 
विकार प्रपच्चात्मना खात्मानमकुरूतेति वदिकारजीवात्मना प्रवेश इत्य 

थेः। अजत्वादिति तिः कल्पमध्ये जीवस्यानत्पत्यादि विषया तत््तम- 
सीति अ्तिख ग्टह्रट इत्यमेदवाक्यवद्याख्येयेति प्रापे सिडान्त- 
यति | खवमिति | धर्मवत् सव्यो विभागे हेतुरोपाधिको वा नाद्यः 
असिद्ेरित्यादइ | अचाचयते नास्येति । दितीये जीवस्य न खत विका- 
रत्वसिद्धिः खप्रयोजकत्वादिव्ाद । बुद्यादाविति। ओपाधिकमेदे 

` मानमादइ। तया चेति। मयटो विकारार्थत्वमाण्रङ्ादइ | तन्मय 

त्वच्चेति। जाल्मः कामजडः स्ीपरतन्लः| सलीमय इतिवचज्नोवस्य 

खरूपान्ञानाद्रय्यादिपरतन्तत्वेन भेद्कटत्वादिभाक्रात प्राचयायम- 

यटप्रयाग इव्यथः लिङ्ग निरस्य तदन्ग्राद्यश्चुतगतिमादइ। यद्- 

* अमराऽखटत दति वधर का०। 
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६४६ रलप्रभाभासिते। [अ ०२।पा०द] 

त्रयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनामयःप्राणमयञ्चत्तमयः ओाच- 

मयः" इत्येवमादि ब्रह्मण एवा विहतस्य सतेऽस्येकस्यानेकवुद्या- 

दिमयल्ं दशयति तन््रयवञ्चास्य तदिविक्तसखरूपानभिव्यत्या 

तदुपरक्तस्वरूपलं स्तीमया जात दत्यादिवद्रष्टव्यं। यदपि क्र 

चिद स्यात्पन्तिप्रलयञ्रवणं तदप्यत एवापाधिखम्बन्धान्नेतवयं, उ- 

-पाध्युत्पच्यो चा खेोत्पन्तिस्तप्रलये च प्रलय दति । तथा च दं 

यति प्रज्ञानघन एठतेभ्यो शतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्व- 

तिनप्रेत्य संज्ञास्ि'ःदइति। तथयेापाधिग्रलय एवायं नात्मप्रलय 

दृत्येतदपि, अत्रैव 'माभगवान्मादान्तमापोपदन्न वा *अडमिमं 

विजानामि न प्रेत्य संज्ञास्तिः दति मरपनपुवेकं प्रतिपादयति, नन 

वा श्रे रदं साऽ त्रवोम्यविनाशो वा च्ररऽयमात्मानुच्छित्ति- ` 

पौति। जीवस्यापाधिकजन्मनाश्योः अतिमाह।| तयेति । रुतभ्योा 
द् दइात्मना परिण्तभ्या श्दूतभ्यः समल्थायजनित्वा तान्येव लीयमानान्यन 
पञ्चाद्िनश्घति प्रवयेपाथिकमरणानन्तरं सज्जा नास्तीत्यर्थः नन 
प्र्ानघनः सञ्ज्ञा नास्तोति च विरूड्मित्यत आद तथेति । उपा- 
धिलयाद्िश्षन्ञानाभावः। रवं सञ्ज्ञाभावोा नात्मखरूपविन्ञानाभाव 
इत्यत्तर प्रतिपादयति खतिरिव्यन्वयः| खच वात्मविन्ञानघने पेत्य स- 
ञ्ज्ञा नास्ती व्यक्तया मां माहन्तं माहमध्यं भ्रान्तिमापोपददधादितवानि- 
ममय न जानानि ब्रहि त्वदुत्तरयमिति मेचियीपरन्ना्थः। मनिराइ। 
न वाडति। माकरः वाक्चमच्कित्तिः पृवावस्थानाष्े धम्ऽस्ये्च्छि- 
त्तिधमा परिणामी, तस्मादरविनाश्ौवद्यथेः, तदहि नप्रय सञ्जति कथ- 
मुत्ती तचा । माचरति। माचाभिविषयस्संसगात तथोाक्तमित्यथंः। वि 
स्वप्रति विम्बयोरिव विरुद्ध धमभे देऽध्यस्त इत्यच हेतुमाह | अत ऊद्ध- 
मिति। जीवस्व विकारित्वे सृत्येागात् तत्त्वमसीति वाक्यमखण्डा्थं 

* अदमिद्मिति वधे° का०। 
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[अ०्रे]पा०्द्] परार ब्रद्धखचभाष्ये | (३). 

धमा माचासंरुगस्वस्य भवति' इति । प्रतिज्नञानुपरोघोाऽप्यवि- 

कत्येव ब्रह्मणा जोवभावाभ्युपगमात् । लक्तणमभेदोऽपनयोरूपा- 

धिनिभित्त एव । अरत ऊध विमेाक्लायैव ब्रूदोति च प्ररतखछेव 

विज्ञानमयस्यात्मनः सवेसंसारघमप्रत्याख्यानन पर्मात्मभाव- 

प्रतिपादनात् । तस्मान्नैवात्मोत्पद्यते प्रविलीयते वेति ॥ 

ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ - 
स किं काणभुजानाभिवागन्तुकचेतन्यः खताऽचेतनः श्रा- 

हाखित साह्यानामिव नित्यचेतन्यसखरूप एवेति वादिवि- 

प्रतिपन्ते; संश्यः। किं तावत् प्राप्तं ्ागन्तुकमात्मनखेतन्यमा- 

त्ममनः संयो गजमञ्िवटसंयेागजरोदितादिगणएवदिति प्राप्रं। 

नित्यदचेतन्यले दि *सुत्तमृच्छिंतगदाविष्टानामपि चेतन्यं खात्, 

ते ष्टाः सन्तो न किच्चिद्रयमचतयामदीति जल्यन्ति। खस्था- 

मिति वक्तं, तथाच फलवत्प्रधानवाक्यापेत्तितिजीवनित्यत्व्रुतीनां 
नलवत्तवादु त्त्यादिकमभ्यस्तमन् वदन््युत्मच्या{दिश्यतय इत्यविरोध इति 
सिद्धम् ॥ 
च्ञोऽत खव । “आत्मैव स्यात् ज्योतिः" इवादात्मखप्रकाशत्वश्चतो नां पश्व 

खच्तुः १टण्वन् श्रेःचम्' इत्यनित्यन्ञानवक्वश्रुलिभि विंरोधोऽच निरस्यते 
च्छस्य लोकस्य चच्तबरद्ा श्राचं ओतेत्य्थः। प्रागक्तजीवानत्पत्तिदेतुमा- 
दाय खप्रकाष्त्वसाघधनाद्धेतुसाध्यभावः सङ्गतिः। खनत्पत्ता डि खप्रकाश 

ब्र्यंवोर्पहइतं जीव इति जीवस्य खप्रकाण्राता सिष्यति। न चव 

गताथंता अनत्परन्नस्याऽपि जीवस्य खप्रकाशत्वे ज्ञानसाघनवेयश्यमिति 

तकंसहितानित्यज्ञानश्रतिबलन खप्रकाणत्वखतबध्यतया त्रद्यणत्व- 

श्रङ्भायां तदेक्ययाग्यताये खप्रकाण्त्वस्याच साधनात्, तथाच पृवपत्ते 

जीवस्य ब्रद्येक्यायाग्यता सिद्धान्ते तद्याग्यतेत्यापादसमाप्तेः फलं खव- 

* सुषुप्तत्यादि वधेर का०। 
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६४८ रल्नप्रभाभासिते। [ऋ ०२।पा ०३ ] 

ख॒ चेतयमाना दृश्यन्ते, अतः काद्ाचित्कञेतन्यलाद्ागन्तुक- 

चेतन्य चत््धेत्येवं प्राप्रेऽभिघोयते। ज्ञः, नित्यचेतन्याऽयमा- 

त्मा, चरत एव यस्मादेव नोत्पद्यते परमेव ब्रह्माविक्ृतमुपाधि- 

सम्यकाज्जीवभावेनावतिष्ठते। परस्य डि ब्रह्मणः चैतन्यख- 

रूपतमान्नातं “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्र्यः 

'चअनन्तरोाऽबाद्यः कृत्स: प्रज्ञानघन एव' इत्यादिषु श्तिषु। 

तदेव चेत् परं ब्रह्म जोवस्तस्माज्जीवस्याऽपि नित्यचेतन्यख- 

रपत मम्देाष्ण्य प्रकाश वदिति गम्यते । विज्ञानमयप्रक्रियायाञ्च 

रतयो भवन्ति च्रसुप्तः सुप्तानभिचाकशीति" इत्यच श्रयं परू- 

घः स यंज्योा तिर्भवति' "न डि विज्ञातु विज्ञातेविंपरिलापा विद्यते 

गन्तव्यं । इङ्पत्तिं निराचष्टो। ते द्धा डति। साघनाधोनन्नानत्ान्न 

खप्रकाप्रा जीवे अतिरेकनेखखर व दित्य ह | अतः कादा चित्वेति | यथा- 

ते भाष्छे हताः साध्याविष्ष इति मन्तव्यं अता जीवस्य खप्रकाशत्व- 

अति बध्येति प्राप्त सिदधान्तयति। रखवमिति | चेच्छब्दो निच्यायेः। न 

केवलं खप्रकाश्ब्रद्याभेद्ाज्जीवस्य खप्रकाए़ता किन्त खतितोऽपीव्याहइ। 

विज्ञानमयेति। योऽयं विज्ञानमय डति प्रकरर्णमिव्यथः। असुप्तः खय 

भासमान रखवात्मा सुप्तान् लप्तव्यापारान् वागादीनभिलच्य चाक- 

ष्रोति सुप्ताथान् पश्यतीति यावत्। अच खप्रे विज्ञातुबंद्धिसत्वस्य 
साच्तिगो विन्नातेविनाश्ट नार्तोव्यथेः। घाणदिजन्यगन्धादिज्ञानान् स- 
न्धान सिद्धये खात्मनोा ज्ञानरूपत्वं वायमिति शव्यन्तरेणादइ | अथेति 

ष््ात्मना नत्यचिद्पत्वेऽपि खतोाऽसङ्तया गन्ाद्यसम्बन्धात् तत्सम्बन्ध 

चटनात्मकटत्यथानि ज्ञानसाधनानि डति न तषां वयश्यमिव्याह। न 

गन्धति | परिच्छदा रृत्तिः गन्धाय तदराचरन्तःकरणर्च्ययं इत्यथः 

स्॒प्ताद्यवस्थाखात्मसतत्वे$पि च॑तन्धाभावान्नात्मा चिद्प इ्द्यक्त दूषयति। 

यत्विति । तत् तदा सुप्ता न पश्यतीति यत् तत्पश्यन्नेवालप्तज्ञान ख्व 
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[ख ०२।पा०३] पराङ्र ब्रद्य ङ च भाष्ये । ६४९ 

दत्येवं रूपाः । श्रय य्या वेदेदं जिघ्राणिः इति स रत्या" दति 

च सर्वैः करणदाररिदं वेदं वेदेति विन्ञानेनानसन्धानात् 
{4 [र £ न 

तद्रपलसिद्धिः, नित्यखरूपचेतन्यले घ्राणाद्या नथक्यमिति चेन्न, 

गन्धादि विषयविशेषपरिच्छदाथलात्। तथा डि दशयति ग- 

न्धाय घ्राणमित्यादि। यत् तु +सुप्रादयोान चतयन्तदति तस्व 

श्रुत्यैव परिदारोऽभिहितः। सुषुतं प्रकत्य “यदै तन्न पश्यति 

पश्चन् वे तन्न पश्यति न हि द्रष्टृ विपरिलापेो विद्यतेऽविना- 
श्लात् न तु तद्भितौयमस्ति तताऽन्यद्धिभक्तं यत् पश्येत् 

इत्यादिना) एतदुक्तं भवति विषयाभावादियमचेतयमानता 

न चेतन्याभावादिति। यथया वियद्ाश्रयस्व प्रकाशस्य प्रकाश्या 

भावादनभिव्यक्िनं खरूपाभावात् तद्त्। वैशेषिकादितक॑शच 
ञ्जतिविरोधे ्राभासोभवति तस्माननित्यचैतन्यखदूप एवात्मेति 

निशिनुमः॥ 

सन्न पश्चतोव्यच इेतुः। नदहीति। नाशयाग्यत्वादिव्यर्थः। किमिति न 
पश्यतीत्यत आद | न तिति। त्तेः साधनाधीनत्वोाक्तना खरू्पन्ना- 
नस्य साधनाधीनत्वं हेतुरसिद दुक्तं, साधनवेयथ्यतकीऽपि निरक्तः, 
¶्टगवच्वित्या द्यनिव्यज्ञानखुतीनां दत्तिविषयत्वं व्याख्यातं, आत्मा न 
ज्ञानं वरव्यत्वादित्यादितकाश्वागमबाधिताः कलवत्मधानवाक्वाप्र्ति- 
तखप्रकाश्त्वागमस्य बलवत्त्वात् | किच्च निरवयवात्मना मनःसंया- 
गायोगान्नानिव्यज्ञानगुणता समवायाभावाच न खसमवेतन्नानवेद्य- 
ता कर्म॑कटत्वविरोधाच | किच्च क्ञानत्वस्टेकटत्तिते लाघवाद्ातव 
ज्ञानं टत्तेख मनःपटिमाग्त्वश्युया कामः सङ्कल्प इत्याद्या 

[] =. 
जडत्वाब्रासाक च्ानदेविष्यगारवमित्यनवद्यमात्मनः खप्रकाशत्व- 
मिति सिडं॥ 
~~~ ब्] ब्बब-ब-ब]ब-ब--_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~_~~__ 

.* सुषृप्ताद्य दूति वधे° का०। 



९५ रनप्रभाभासिते। [अ०र।पा ०३] 

उत्कन्तिगत्यागतोनां ॥ १९८ ॥ 

इदानीन्तु किंपरिमाणो जोव दृति चिन्तयते, किमण- 

परिमाण उत मध्यमपरिमाण ्रदेखिन््दत्मरिमाण इति। 

ननु नात्मोत्यद्यते नित्य चेतन्यञ्चायमिल्यक्त, तख पर ए- 

वात्मा जोव दत्यापतति, परस्य चात्मनोाऽनन्तलमान्नातं, तच 

कुता जोवस्य परिमाणएचिन्तावतार इति, उच्यते सत्यमेतत्, 

उत्करा न्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवसय परिच्छेदं प्रापयन्ति, 

स्वश्ब्देन चास्व क्विदणपरिमाणएलमानायते, तस्य सवस्याना- 

कुललापपादनायायमारमः। तच्च प्रां तावद्क्रान्तिगत्या- 

गतीनां अवणएणात् परिच्छिन्नाऽणपरिमाणा जीव दति, उत्करा 

न्तिस्तावत् “स यद्ास्माच्छरौरादुत्रामति सदवैतैः सर्वत्रा 

मति' इति। गतिरपि, ध्ये वैके चास्माल्लेकात् प्रयन्ति चन्द्रमस 

मेव ते सवं गच्छन्ति, दति, ्रागतिरपि तस्नाल्लाकात् पएनरेत्य- 

स्मे लाकाय कमणः" दृति, ्रासामुत्क्रान्तिगत्यागतीरनां वणात् 

सखप्रकाप्रत्वादात्मखरू्पादीषद्रह्िष्ुं पररिमाणमेवासिताखवत्वेना- 

न्तबं भा वेनेवासङ्व्या विचारयति । उत्कान्तिगव्यागतीनां । विष- 

यसंश्रयोा दप्रायति। इद्!नीमिति। नात्माञ्चतस्त्यदिना गताथत्व- 

मम्याश्ङ्कात्माणत्वश्तीनां मदत्वश्चतीनाच्च विराधकथयनाथमस्याधि- 

करगस्यारम्भ व्या । नज्वित्यादिना। न कवलं खतात्कान्याद्य- 

नपपत्याऽईत्मनोगत्वं किन्त्वेष णरात्मेति श्रव्यापी्यादइ । खश्ब्द्नति। 

पर्वपच्ते जीवस्यागत्वात् ब्रद्येक्यसिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा 

खचं व्याकुवेन् प॒र्वपत्तमाइ। तच प्राप्तमित्यादिना। श्रतेस्ण॒रिति 

न्व ऋ अ ` = क व्वा क क नण व "कक आ" क का 
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परि च्छिन्नस्तावच्जीव दति प्राप्रोति, न डि विभाखलनमव- 

कल्यत इति। सति च परिच्छदे शरीरपरिमाणवस्यादतपरो 

च्ायां निरस्तलाद्णरात्मेति गम्यते 

खात्मना चेत्तरयोः ॥ २०॥ 

उत्क्रान्तिः कदाचिदचलताऽपि यामखाम्यनिटठत्तिवदद- 

खाम्यनिदटत्या कम॑च्तयेणावकनल्येत, उत्तरे तु गत्यागती नाच- 

लतः सम्भवतः, खात्मना दि तयोः सम्बन्धो भवति, गमेः कटे- 

स्थक्रियालात्। अमध्यम्परिमाण्स्य च गत्यागतौ अणत्व एव 

सम्भवतः । सत्या ख॒ गत्या गत्योरुत्रान्तिरष्यपषत्भिरेव देदादिति 

प्रतोयते, न दयनपड्धप्रख देदाद्त्यागतो स्यातां देदप्रदशना- 

चचोत्कान्तावपादानलवचनाचचुषटो वा मृधे वान्येभ्यो वा शरी- 

उत्तर चादारृष्य चं प्रित, उत्कान्तिः श्यत इति एषः स ममयं 
जोव रख्तबुद्यादिभिस्तस्माचन््रलोकादिमं लाकं प्रति कमं कतुमाया 
तीत्यथः ॥ 

उत्कृान्तिरात्मना ददाल्िगमोा न भवति येनाणत्वं स्यात किन्त खा- 

मित्वनिरृत्तिरिति कचित्। तदङ्ोहछत्याप्यणत्वमा वश्यकमिव्यादइ। खा- 
त्मनति | उत्कूान्तेरुत्तरयागत्यागव्योाः खात्मना कचा सम्बन्धाद्णत्वमिति 
खचयाजना, प्राकानाञ्रयस्य पक्तत्ववद्रत्यनाश्चयस्याऽपि गन्तृत्वाक्तिः किं 
न स्यादित्यत आइ । गमेरिति। गमनस्य कतरि संयागविभाग.- 
रूपातिष्यद्ेतुत्वात् कचाखितत्वं लेकसिड्धनमित्यथः। जीवेा$णर मध्य- 
परिमाणत्वे सति गतिमक््वात परमाणवदित्याइ। अमध्यमेति 

` च्छङ्ोकारः त्यजति | सत्याखेति। न खाम्यनिङृत्तिमातचं उत्कान्तिरि- 
त्यथः। दहत्रिग्म र्वात्कान्तिरित्यच लिङ्ान्तरमादह। देदप्रदेश- 
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रदशेभ्य इति। स॒ एतास्तजामाचाः समन्याददाना इदय- 
मेवान्ववक्रामति प्एक्रमादाय पुनरेति स्थानमिति चान्तरेऽपि 
शरीरो शारीरस्य ग्यागतो भवतस्तस्मादणस्वाणलसिद्धिः ॥ ` 

नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥ ९९ ॥ 

अरयापि स्ान्नाएरयमात्मा, कस्नादतच्छरुतेः अ्रणलविपरी- 
तपरिमाणश्रवणादित्य्थः। सवा एष मदानज आत्मा, याऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु, श्राकाशवत् सव॑गतञ्च नित्यः, सत्यं ज्ञानम- 
नन्तं ब्रह्म' इत्येवंजातीयका दि श्रतिरात्मनोाऽणएले विप्रतिषि्येते- 
ति चेननेष दोषः। कसमादितराधिकारात् । परस्य हि आत्मनः 
प्रक्रियाचानेषा परिमाणान्तरश्रुतिः, परच्येवात्मनः भ्राधान्येन 
वेदान्तेषु वेदितव्यलेन प्रछृतत्ात्, विरजः पर आकाशादिल्येवं- 
विधाच्च परस्येवात्मनः तच तत विगशेषाधिकारात् । नन् “याऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु दूति शारीर एव मद्सम्बस्िलेन प्रति- 

नामिति। अपादानत्वं अवधित्वं अन्येभ्यो वा मखादिभ्य रघ चात्मा 
निव्कामतीति शेषः। किञ्च देहमध्येऽपि जीवस्य गत्यागतिश्चत- 
रगत्वमिव्याइ। स इति। इद्दरियाणि ग्टरहन् खापादोा हदयंस 
जौोवा गच्छति शुक्रं प्रकाशकं दन्धियग्राममादाय पनजीागरितस्थान- 
मागच्छतीत्ययः॥ 

इतराधिकाराद्रद्यप्रकरणात् । नन मदत्वखतेः कथं परप्करगस्थत्व- 
मित्यत आह | परस्यवेति। या वेदान्तश्तिः सा परपरकरगस्येत्यत्स॒- 
गात् तस्यास्त्स्थत्वं ब्रद्यारभ्याघोतत्वाच्त्याद। विसर्ज डति। नि. 
इष स्वयः विन्नानमयश्त्या प्रकरणं बाध्यमिति शङ्कते। नन्विति। 
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निदिं श्ते। शस्तदुष्या तेष निदंशेा वामदेववद्रष्टव्यः, त- 

स्मात् प्राज्ञविषयत्रात् परिमाणान्तरश्रवणएस्य न जीवस्याणलवं 

विरुध्यते ॥ 

सखश्ब्दोन्मानाभ्याच्च । २९॥ 

इतखाणरात्मा यतः साक्तादेवाखाणलवाची शब्दः श्रूयते, 

"एषोाऽणरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश 

दति, प्राणसम्बन्धाच्च जोव एवायमणरभिदित दति गम्यते। 

*तथा चेान््ानमपिजोवस्याणिमानं गमयति'बालाग्रशतभागस् 

शतधा कल्यितखख तु । भागा जीवः स विज्ञेयः दति “श्राराय- 

माजा दवरोऽपि दृष्टः" इति चेान््ानान्तरं । नन्वणतवे सत्येकदे- 

भ्थस्य सकलदे गते पलभिर्विरुष्यते, दृ शते च जा्धवीदरदनि- 

मद्यानां सवाङ्गगेत्योपलधिनिंदाघसमये च सकलशरोरपरिता- 

पोपलथिरित्यत उत्तर पठति ॥ 

अणोर्जीवस्व ब्रद्यणा भेदामेदाङ्गोकाराच्छास््रीयाभेददच्छा मदन्तो 
कियेधा वामदेवस्याद्ं मनुरिति सवोत्मत्वोक्तिरित्यविरोधमाइ। 
शास्त्रेति ॥ 

ख वमुत्क्ान्त्यादिखत्याणत्वमन्मितं, तच आअतिमप्यादइ। खशब्देति। 
बालाग्रादुद्धतः शततम भागस्तस्मादप्युद्धतः एततमा भागते जीव 
इति उद्धवब्य मानमन्मानमत्यन्ताल्यत्वमित्ययः। बालः केष्रः, ताचपो- 
तावःशलाकाग्रमासाग्र, तस्मादुद्धुता मात्रा मानं वस स जीवस्तथा॥ 

# तयेान््ाननिति वधे° का०। 
4 
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अविरोधश्चन्दनवत् ॥ श्रे॥ 

यथादि दरिचन्दनविन्दुः शरीरैेकदेशसम्बन्धाऽपि सन् 

सकलदेदव्यापिनमाह्वादं करोति, एवमात्मापि देदहेकदेशस्थ- 

सकलदेदव्यापिनोमुपलस्िं करिय्यति, तक्सस्बन्धाद्दास्य सकल- 

श्ररीरगता वेदना न विर्ध्यते, त्गात्मनादिं सम्बन्धः छत्छायां 

त्रि वन्ते, लक् च छत्छशरीरव्यापिनोति ॥ 

अवखितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपग- 
माद्भुदि दि ॥ २४॥ 

अचाद यदुक्तमविरोघञ्चन्दनवदिति तदयुक्तं, दृष्टान्तदा- 

ौन्तिकयारतुखलात्, सिद्धे ह्यात्मने देदेकदे सले चन्दन- 

इष्टान्ता भवति, प्रत्यत्तन्त॒ चन्दनस्वावस्वितिवेशेग्यमेकदेशस्य- 

त्वं सकलदेदाद्धादनं च श्रात्मनः पनः सकलदडापलयिमाचं 

प्रत्यकं ने कदेशवन्तिलं । अनुमेयन्त् तदिति चद णुच्येत, न चा- 
चानुमानं सम्भवति । किमात्मनः सकलशरौरगता वेदना त्रगि- 

न्ियस्येव सकलदे दव्यापिनः सतः किंवा विमान॑ंभस दव च्ा- 

चआत्मसंयुक्तायास्वचो दे दइवयापिस्पशपलच्धिकरणस्य मदिम्ना$ऽत्म- 
नेव्यापिकार््यकारित्वमविरुद्धं | त्वगात्मनारिति सम्बन्धस्य त्वगवय- 
विनिरटत्वादवयविनखेकत्वादात्मसंयो गस्य छत्खत्वङनिषतेत्यैः ॥ 

सिद्धे हीति। नतु सिडधमित्तुल्यतेर्थः। विष्रष रव वेश्यं, चन्द. 
नविन्दार्ल्यत्वस्य प्रद्यच्तत्वात् त्वग््याष्ययापिकाय्थैकारित्वकल्पना युक्ता, 
जोव त्वगुत्वे सन्दे दाद्यापिकायंदृच्छा वापित्वकल्यनमेव युक्तं । या- 
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राोखिचन्दनविन्दारिवाणेरेकदेशखस्येति संश्यानिदटत्तेरि- 

ति। चोच्यते नायं दाषः । कस्मात् अभ्युपगमात् अभ्यप- 

गम्यते दयात्मनोाऽपि चन्दनस्येव देदहैकदेशढत्तिवमवस्थितितै- 

श्यं कथमिति उच्यते। दि डि एष ्रात्मा पयते वेदान्तेषु 

(इदि देष श्रात्माः सवा एष श्रात्मा इदि कतम अल्यमया' इति 

"याऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हचन्तज्यातिः परुषः इत्या दुपदेशे- 

भ्यः। तस्मादृष्टान्तदाष्टान्तिकयोरवेषम्यादुक्रमेवेतद् विरोधञ्च- 
न्दनवदिति॥ 

गुणणद्या लेाकवत्॥ २५॥ 
ङ = & = [प | +स 

चेतन्यगृणव्धाप्तवणारपि सता जोवस्य सकलद्दव्यापि 
€, + च् क न ह 

काणं न विर्ध्यते। यथा लाकं मणिप्रदौपप्रष्डतीनामपव- 
[> त् £ [द 

रकंकद्शवत्तिनामपि प्रभाऽपवरकव्यापिनी सतो कक्छ्ेऽपवर- 
[त ¢+ भ ॥ 

के काय्यं करोति तदत् स्यात् कद्ाचिदन्दनस्य सावयवलात् 

खच्छावयवविस्पणनापि सकलदेदे आ्आह्वादयिहत्वंन वणाजींव- 

पिकाय्ाश्चया व्यापो्यत्सगादिति रखचण्ङ्गमभागायः। खआआत्माल्प 

व्यापिकाय्यकारित्वाचन्दनविन्दवदिव्यन्मानमयक्तं, त्वगाद्ा वयभिचा- 

रादिव्याहइ। न चाच्ानमानमिति। पुव्वाक्तश्च तिभिजौँवस्याणत्वनि- 
खवाद्र हि सख्यत्वञख्जतिभिरेकरेशस्यत्वनिखयाच न दटृरन्तवषम्यमिति 

परिदारभागायमादइ। अचोाचखत इति॥ 
ऋात्मवत्तद्धरम्म॑ज्ञा नस्याप्यगत्वं खतः, कादा{चत्कन्त् देह परि माणत्व- 

मिद्यक्रा खत ख्व व्यापित्वमिति मतान्तरमाह । गणादेति। वाश- 
ब्देन चन्द्नटृद्ान्तापरिताषः खचितस्तमादह। स्यादिति । उत्तर्ष्च- 

4 ए 



द्४६  रतप्रभाभासिते। [अ०२।पा०३ | 

स्यावयवाः सन्ति यैरयं सकलं देहं विप्रसपदित्याशङ्ख गणणदा 

लाकवदित्युक्तं, कथं पन गृणा गुणिव्यतिरोकंणान्यच वन्तेत, नहि 
परस्य श्रणक्ता गणः पटव्यतिरेकेणान्यत्र वन्तमाने दृश्ते। 

म्रदौपप्रभावद्धवेदिति चेन्न, तस्या रपि द्रव्यवाग्युपगमात्। 

निविडावयवं हि तेजोद्रवये प्रदीपः, प्रविरलावयवन्त् तेजा- 

द्रव्यमेव प्रभेति रत उत्तर पठति॥ 

व्यतिरे के गन्धवत् | ९ ॥ 

यथा गृणस्याऽपि सता गन्धस्य गन्धवद् यव्यतिरेकंण 

टृत्तिभेवति अप्राप्रेव्वपि कुसुमादिषु गन्धवत्छु गन्धेापलब्धेः, 

एवमणोरपि सता जोवस्य चेतन्यगुणव्यतिरेकेा भविव्यति, 

चअतञ्चानैकान्तिकमेतह्ुणलवाद्रुपादिवत् आाश्रयविद्घेषानुपपत्ति- 

रिति गणस्यैव सता गन्धेस्या्चयविक्ेषद् शनात्, गन्धस्याऽपि 

सहैवाश्रयेण विक्षिष इति चेन्न, यसान्रूलदरव्यादिक्षेषस्तस्य 

च्यावनं श्ङ्कते। कथमिति। ज्ञानं न गृणिव्यतिरिक्तदेश्व्यापि 
गु गत्वानूपवत्, न च प्रभायां यभिचारस्तस्या अपि बव्यत्वादिति प्राप्ते 
गन्धव्भिचारमादह । अत उत्तरमिति। 

गणस्य व्यव्यतिरेक खाञ्नयविद्धेषः। नन विद्धिद्धावयवानामल्यत्वा- 
इ यच्तये न भातीत्यत अह । अच्तीयमागमपरीति । अपिरवधारणे, 
पुन्य वस्थालिङ्गेनाच्तौयमाणमेव तर्ृव्यमनुमीयत इत्यथेः। विमतं अ- 
विश्िद्धावयवं पुव्बोवस्याता गुरुत्वाद्यपचयदही नत्वात् सम्मतवदिति 
भावः। शङ्कते । स्यादेतदिति | विश्िद्ानामल्यत्वादिद्यपलच्त णं, खवय- 
वान्तराणां प्रवेष्रादिव्यपि डष््यं। विशेषोऽवयवानां विश्चेषप्रवेशरूपः 
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यप्रसङ्गात्। अक्तीयमाणएमपि तत्युवावस्थाता गस्यते, अन्यथा 
तत्पूवावयेगंर त्वादि भिदँ येत । स्यादेतत् गन्धाश्रयाणणं विचिष्टा- 

नामवयवानामल्पलात् सन्नपि विष्ेषोा नोापलच्छते, दखक्सा दि 

गन्धपरमाणवः सवंता विप्रता गन्धवृद्धिमत्यादयन्तिनासि- 

कापटमन्प्रविशन्त इति चेत्, न अरतीद्धियलात् परमाणर्ना, 

सफुटगन्धोपलब्धेख्च नागकशरादिषु। नच लाके प्रतीतिगंन्धव- 

दरव्यमाघ्रातं इति, गन्ध एवाघ्रात इति तु लीकिकाः प्रतोचन्ति। 

रूपादिष्वाञ्रयव्यतिरेकानुपलब्धेगन्धस्याप्ययुक्त ्राश्रयव्यतिरेक 

दूति चेत्, न प्रत्यत्तलादनुमानाप्रट॒न्तेः, तस्मा्यद्यथा लाकं 

दृष्टं तत् तथैवान॒मन्तचछं निरूपकंनान्यया । न दि रसे गुणा 

जिकयेपलभ्यत इति चरता रूपादयोाऽपि गुणा जिङ्येवा- 

पलम्येरन्निति नियन्तुं शक्यते ॥ 

तथा च द् शेयति॥ २७॥ 

इदयायतनलमणपरि माणल चात्मनेाऽजिधाय तस्येव 

सन्रपि न ज्ञायते, तथा च गुरुूत्वापचयोा न भवतीति देतारन्यया- 

सिद्धिरिति शङ्गाथंः। अागच्छन्ताऽवयवाः पर्माणवस्रसरेणवोा वा, 

नाद्यस्तदरतरूप व दून्धस्याप्यनुपलच्िप्रसङ्गादिति परिङरति । नेति । 

तीयं पत्यादइ | स्फटेति । चसरेणगन्धञ्ेत् स्फटो न स्यादिव्यथैः। 

अते गन्धस्य पुष्यादिस्थरेव गणिव्यतिरेको वाच्य इति भावः । गन्धो न 
गणिविखिद्धः गृणत्वात् रूपवदिति शङ्कते । रूपेति । विक्षेषस्य प्र्न्ल- 
ताद्व इव्याहइ | नेति।॥ 

चात्म नैतन्यगणेनैव देदव्याभिरि व्यच श्रुतिमाइ चकारः । तथा 
च द्यतीति तद्याचष्टे। ददयेति ॥ 
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'च्रालामग्य नखाग्रेभ्यः इति चंतन्येन गुणेन समस्तशरोर- 

व्यापिलं दशंयति॥ 

परथगुपदेश्णत् ॥ ८ ॥ 

"प्रज्ञया शरीर समारुद्य' दति चात्म प्र्नयाः कटेकरणएभा- 

वेन थगृपदेशात् चेतन्यगृणेनेवास्य शरीर व्यापिताऽवगम्यते, 

तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ानमाद्ायेति च कठुः शरीरात् 

ष्रयजििन्ञानसखेोपदेशः, एतमेवाभिप्रायमुपेदलयति, तसख्मादण- 

रात्मेव्येवं प्रापे ब्रूमः ॥ 

तद्गु णसार त्वात् तु तह्ापदेश प्राज्ञवत् ॥ २९ ॥ 

तभ्न्दः प्तं वादतंयति। नेतद् ख्यणएरात्मेति, उत्पत्यश्र- 

वणात्, परस्यैव तु ब्रह्मणः प्रवेश्श्रवणात् तादाव्येोपदेशाच 
परमेव ब्रह्म जीव दत्यकतं। परमेव चेद्रह्म जीवः तस्नाद्यावत् 
पर ब्रह्म तावानेव जीवा भवितुमरंति, परस्य च ब्रह्मणि विभु- 

लमास्नातं, तस्मादधियुर्जीवः। तथा च सवा एष मडानज 

तचेव अत्यन्तराथं चं एथगिति। विन्ञानमिद्दियाणां ज्ञान. 

एतिं विज्ञानेन चतन्यगणेनादाय श्त इत्ययः रुत चतन्यगणबयया्षि 

गाचरमभिप्रायं। 

तच्रात्मात्वविभत्वश्नतीनां विखघादप्रामाखप्ाप्तावणत्वं जीवस्य 

विभरत्वमो शर स्येव्यविराघध इव्येकर्शिपच्ता दशितिस्तं दूषयन् सि 
ङान्तद्धचं व्याच्द्धे। तुष्ब्द् इत्यादिना तस्माद् ब्रद्याभिन्नत्वात् 

विभूर्जीवः ब्रद्यवदिव्यन्मानानग्टदीते सखरतिस्मती आद । तथाच 
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त्मा याऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इत्येवंजातीयका जीववि- 

षया विभुलवादाः ओताः साता समर्थिता भवन्ति। न 

चाणेार्जीवस्य सकलशरीरगता वेद्नापपद्यते। ल्रक्सम्बन्धात् 

स्थादिति चेत्,न, लक्कण्टकताद्नेऽपि सकलशरीेरगतेववेदना 

भ्रसज्येत, तलक्कण्टकयाहिं संयागः छत्सायां वचि वर्त॑ते, लक् 

च कत्स्रेशरीरव्यापिनोति पादतलणए्व तु कण्टकतुन्ना वेदनां 

प्रतिलभन्ते। न चाणेगृणव्यािरूपपद्यते गणस्य गृणिदेश्लात्, 

गणएलमेव डि गृणिनिमना्चित्य गणस्य दीयेत । प्रदीपप्रभा- 

याश्च द्रव्यान्तरलं व्याख्यातं, गन्धोऽपि गृणल्वाभ्युपगमात् सा- 

श्रय एव सञ्चरितुमर॑ति, च्रन्यया गुणएलहानिप्रसङ्गात् । तथा 

स वा रख्ष इति। नित्यः सव्वगतः स्थाणरित्याद्याः स्मात्तेवादाः। 
खतन जीवस्य ब्रद्याभेदच्ानेगत्वाभावधीसतस्यां तदित्यन्योन्धाश्रय 
इति निरस्तं प्रघानमददाक्यानगगश्रतिसमतिभिरणत्वाभावनिख- 
यानन्तरमभेदन्नानात् प्रधानवाक्यविराघे गणभताणत्वश्चतोनामा- 

पाधिकाणत्वविषयकल्यनादगणे त्वन्याखखकल्पनेति न्यायादिति भावः| 

किच्च सवद इव्यापिश़व्यानभवन्यधानपपच्या$णत्वविषयत्वेन कथ- 

चिदथंवादा नेयाः लाकिकन्धायाद्पि तेषां दरूबलत्वादिति न्याया- 
दिति मत्वाह । न चाणारिति। शङ्कते। त्वगिति यद्येवात्मसम्ब- 
न्धस्य त्वभ्याघ्या देदव्यायिनो वेदना स्यात् तद्ंतिप्रसङ्ग इति 
दूषयति | नेति । प्रसङ्स्ये्टत्वं निरस्यति पादतल र्वेति। तस्मा- 
दल्यमदइताः संयोगा न मदद्यापी करण्टकसंयोागस्य रेदवयाष्यदर्श. 
नात्, तथाच आरात्मसंयोागस्वगेकदेशस्य एवेति देदव्यापिवेदना- 
नृमपरत्तिः। न च सिद्धान्ते त्वगात्मसम्बन्धस्य व्यापित्वात् कण्टक सम्बन्धे 
देदव्यापिवेदनाप्रसङ्ग डति वाच्यं । यावती विघयसम्बन्धा त्वक् ताव- 
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चेाक्तं भगवता दैपायनेन उपलभ्याष् चेद्न्धं केचिद्रुयुरनैषु- 

णाः । एयिव्यामेव तं विद्यादपोा वायुञ्च संञ्चितमिति। यदि 

चैतन्यं जोवस्य खमस्तशरोर व्याप्नुयान्नाणर्ज्जीवः स्वात्, चेतन्यमेव 

चस्य खरूपमप्नेरिवैष्णयप्रकाओ, ना गणगणिविभागो विद्यत 

दूति शरीरपरिमाणलवच्च प्रत्याख्यातं, पारिगशेवयादिगुज्जीवः। 

कथं तच्छ॑णएलादिव्यपदेश इत्यत आद। तहुणसारलात् त॒ 

तद्यपदेश इति। तस्या बुद्धेगु णास्तह्ुणा इच्छा दषः सुखदुःखं 

दूत्येवमाद यस्तह्ुणाः सारः प्रधानं चस्ात्मनः संसारिले समभ- 

वति ख तह्भुणसार स्तस्य भावस्तद्गुएसारलवं । नदि बुदधेगु रवि 

ना केवलस्यात्मनः संसारिलमस्ति वुद्युपाधिघमष्यासनिमित्तं 

दि कटं लभोक्तुलादिलचणं संसारिलमकतुरभक्त्थासंसारिणोा 

द्याघ्यात्ममम्बन्धत्ता वद्यापिवेदनादेतुरिति नियमात्। न चैवं विषय- 
त्वक् सम्बन्ध खव तद्धेतुरस्त किमात्मवयाप्येति वाचं | वेदना हि खं 
दुःखं तद्नभवश्छ, न चेषां यापकानां कायाणामल्यम् पादानं सम्भ- 
वति कायस्यापादानाद्दिद्वेषानपपत्तेः। न चेषां व्याप्रकत्वमसिद्ध ख्य्धे 
तप्तस्य गङ्ानिमम्रस्य सवाङ्व्यापिदुःखसुखानुभवस्य दुरपहतत्वात्। 
यदुक्ता गुणस्यापि गुणिविश्चेषो गन्धवदिति तन्नेत्याह । न चाणेारिति। 
गन्धा नाखयाद्दिद्धिष्टः गुणत्वादरुपवदिव्यच्रागममाहइ। तथा चोक्त 
मिति। न च प्रत्यच्तबाधः गन्धस्य प्रत्यत्तत्वेऽपि निराश्रयत्वस्याप्र्य- 

च्तत्वान्मदतां चसरेणुनामनद्ध तस्पश्ानामुद्धतगन्धानामागमनात् स्फु 
ट गन्धाप्रलम्भसम्भवः, अवयवान्तरप्रवश्ात्र सहसा मूलब्रवयच्तयङति 
भावः। पुवं चेतन्धस्य गुणत्व मुपरेव्य तद्याघ्या गृणखात्माणत्वं निरस्तं, सम्प्रति 
तस्य गणत्वमसिद्धमित्यादइ । यदि चतन्यमिति । उल्सृत्रं चं विना वि- 
भत्वं प्रसाध्याण्त्वादयुक्तेगतिप्रदशनाथं खचरं याचष्टे। कथघमिव्यादिना। 
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नित्यमुक्तस्य सत त्रात्मनस्तस्मात् तद्कुरसारलादद्धिपरिमाणे- 

नास्य परिमाणएव्यपदेभः, तद्त्कान्यादिभिख्ास्योत्कान्यादिव्य- 

पदेशा न सखतः, तथा च, 

“बालाग्रशतभागस्य शतधा कच्ितस्य तु । 

भागे जोवः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्यते" ॥ 
इत्यणुलं जीवस्याक्ता तस्यैव एनरानन््यमादइ। तदेवमेव 

समच्सं खात् यदौपचारिकमणएलं जोवस्य भवेत् पारमाथिक- 

ञ्ानन्त्यै। न ह्युभयं मुख्यमवकल्येत। न चानन्तयैपचारिकिमिति 

शक्यं विज्ञातु सवेापनिष्स ब्रह्मात्मभावस् प्रतिपिपादयिषित- 

लात्।*तयेतरसिनणुन्म्ाने बुद्धेगं णेनात्म गणेन चेव श्राराग्रमातरा 
य वरोऽपि दृष्टः" दति बुद्धिगुणसम्न्धेनेवाराय्रमाचतां भास्ति 

न सखेनेवात्यना। "एषेाऽणरात्मा चेतषा वेदितव्यः" दूत्य चाऽपि 

न जीवस्याएपरिमाणएववं शिव्यते परस्वेवात्मनश्चकुराद्यनवगा- 

अन्तरा विद्ञानमनसी दि दीति च परछता बुदधियार्यत्वात् तच्छ- 
ब्देन पराग्टश्यते। बुदिगणानामात्मन्यध्यासादग॒त्वादयुक्किनं खतः 
अनन्त्यश्रुतिविरोधादिद्यादइ। तथा चेति ¦ अकायंकारणद्रयसमा- 
नाधिकरणतवा तत्वमस्मेति बवाक्छस्य सोऽयमिति वाक्यवद्खण्डा- 

सेदार्थत्वादानन्त्यं सुत्यमणुत्व मध्यस्तमिव्यर्यः। उक्तच्चैतदङ्गु्ाधिकरणे 
“प्रति पाद्यविरूडमुदेश्यगतविश्ेवणम वि व च्हितं' इति बालाग्रवाक्यमा- 
साग्रवाव्चच्चेव्युन्मानदयमुत्तं त्रां निरस्य इितोयं निर्स्यति। तये. 
तरस्मन्नपीति। बुदेगुणनिमित्तेनात्मन्यध्यस्ता गुणा भवति तनात्मगुगे- 
नाध्य्तेनेवाराग्रपरिमाणाऽपछ्चदटख जीवे ट्टः खतस्लनन्त ए वे य थः । 

* तथेत्तरद्जिद्चिति वध॑° क\०। 

4 @ 



६६२ रन्नप्रभाभासिदे। [च्य०२्|पा०३ | 

द्यतेन ज्ञानप्रसाद्ावगस्यत्वेन च प्रकछतल्ात्, जोवस्याऽपि च 

सख्याणएपरिमाणएल्रानु पपत्तेः, तस्माद ज्ञोनत्ाभिगप्रायमिद्मण्- 

त्ववचनमुपाध्यभिप्रायं वा द्रष्टव्यं तथा प्रज्ञया शरोर समार्- 

चत्येदजातोयकेय्दपि भेदपदेगेषु बद्धवोपाधिश्तया जीवः 

शरीरं समार द्येत्येवं चाजयितव्यं व्यपदेशमाच्रं वा शिलापच्चकस्य 

शरो रमित्यादिवत्। न दत्र गुणगुणिविभागे विद्यत इत्युक्तं । 

इदयायतनलवचनमपि बृद्धेरोव तद्ायतनलात्। तयोत्रान््ा- 

दीनामप्पाध्यायत्ततां दशेयति "कस्मिन्नदम्त्करान्ते उत्क्रान्ता 

भविय्यामि किन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि' इति, “सम्रा- 

णमदखटजतः इति । उत्करान्त्यभावे डि गत्यागत्यो रष्यभावेा विज्ञा- 

यते, न द्यनपदप्तस्य ददाङ्गत्यागती स्यातां । एवमुपाधि- 

गणएसार तवाच्जीवस्याणत्वादिव्यपदेशः प्राज्ञवत्, यथा प्राज्ञख. 

परमात्मनः खगुणेषूपाखनेषुपाधिगृणसारलाद णोयस्ादि वप- 

देगाऽणीयान् त्रौदेवी यवादा मनोमयः प्राणशरीरः सवै 

गन्धः स्वरसः सत्यकामः सत्यसङ्कल्प दल्येवंप्रकारस्तद्वत्। 

-- ~~] ~~~ 

"न चन्तुघा ए्र्यते नापि वाचा नान्येदवेरपसा कर्मणा वा। ज्ानप्मा- 
दन विरूद्धसत्वस्ततस्त तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः, इन्यक्ता रषा- 
ऽणर्त्शब्युक्तः पर खव यद् जीवः तथाप्यध्यस्तागात्वं खगण्रब्द्ाथं 
स्व्याद। जीवखयापीति। यदुक्तं एयगपद्णाचेतन्यगणेनेवात्मनो 
द दव्याक्षिरिति तच्राहइ। तथा प्रज्नयेति। ब{डप्रज्ञयेव्यर्थः। यदि 
चतन्यं प्रचा तदा भदौोपचार इवा । वपद्श्माचं वेति। नन 
च्तन्यगुणङूति भदार्स्याऽस्त् नेव्याद। न दयत्रेति। निर्गुगत्वश्चुते- 



[अ ०२।पा ०३] शाङ्गरब्रद्यखचभाय्ये | ६९२ 

स्यादेतद् यदि बुद्धिगृणसारत्वादात्मनः संसारिलं कल्येत 

तता बुद्यात्मनाभिंन्नयोाः संयागावसानमवण्यं भावीत्यता 

बद्धिवियोगे सत्यात्मना विभक्तस्यानालच्छला द सत्वमसंसारिलवं 

वा प्रसज्येतेत्यत उत्तरं पठति ॥ 

यावद्ात्मभावित्वा्च न दोषस्तदहशनात्॥ २०॥ 

नेयमनन्तरनिरदिंष्टदोषप्राप्तिराशङ्कनीया, कस्मात् यावद्ा- 

त्मभाविलात्। वुद्धिसंयागख यावद्यमात्मा संसारी भवति 

यावदस्य सम्यग्द्शंनेन संसारिलं न निवतंते तावदस्य ब्॒या 

संयोगे न शाम्यति। यावदेव चायं वुद्धुपाधिमम्बन्धस्तावद् वास्य 

जोवस्य जीवलं संसारिलञ्च, परमाथतस्तु न जीवे नाम बुद्युपा- 

धिपरिकल्पितखरूपव्यतिरोकेणास्ति। न दि नित्यमुक्तखरूपात् 

सर्व॑ज्ञादीश्रादन्यञ्ेतनधातुदिःतीये वेद्ान्तायनिरूपणायाम्- 

पलभ्यते (नान्योऽताऽस्ि द्रष्टा ओता मन्ता विज्ञाताः “नान्य- 

दताऽस्तिद्रष्टु भाद मन्त् विज्ञाट (तत्चमसि' दं ब्रह्मास्मि 

रिव्यर्यः। अन्यदपि पवंक्तं बद्याद्यपाधिकमिव्यादइ। दयेव्यादिना। 

साच टृषान्तं विदङणाति। वथचेति। असत्वर्मित्यापाततः अखससा- 

रित्वमापाद्यं | शेघ सुबाघं। 

नन खतः संसारित्वमस्त किं बद्धापाधिनेव्यत अद । यावदव चा- 

यमिति समाना बद्धितादाम्यापन्नः सन् विज्ञानं ब्रह्म तन्मया 

विकारोाऽणटिव्यः किं न स्यादित्यत आद । प्रद्श्रान्तर\ इति। 

विज्ञानमयो बद्धिप्रचर इत्यर्थः| केन समान इव्ाकाङ्कायामिति 
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६६४ रन्नप्रभाभासिते। [अ ०२।पा ०३ | 

दत्यादि श्रुतिश्तेभ्यः। कथं पनर वगम्यते यावद्ात्मभावी बुद्धिसं- 

यागद्ति तद्शंनादित्याद) तथा दि शास्तं दशयति श्योाऽचं 

विन्नानमयः प्राणेषु ददयन्तच्यातिः पुरूषः स समानः सनभ 

लाकावनुसञ्चरति ध्यायतीव लेलायतीवः इत्यादि। तच 

विज्ञानमय दति बुद्धिमय द्रत्येतदुक्तं भवति। प्रदेशान्तरे 

“विज्ञानमये मनोमयः प्राणमयञचचम॑यः ओत्रमयः" इति 

विज्ञानस्य मनच्रादिभिः सड पाठात् बुद्धिमचलञ्च तद्गुण 

सारलमेवाभिप्रेयते, यथा लाकं सीमया देवदत्तः इति 

स्तीवागादिमप्रधानोऽभिधघौयते तदत् स समानः सनभ 
लाकावन॒सञ्चरति इति च लोकान्तरगसमनेऽप्यवियोागं बुद्या- 
देदश्चति, केन समानस्तयेव वद्या इति गम्यते सन्निघा- 

नाच । तच्च दशयति ध्यायतीव लेलायतौवः इति, एतदुक्तं 

भवति नायं खता ध्यायति नापि चलति ध्याचन्ां वुद्धौ 
ध्यायतीव चलन्त्यां चलतोवेति। रपि च मिय्याज्ञानपुरः- 

सरोाऽयमात्मने बुद्युपाधिसम्बन्धः, न च मिथ्याज्ञानस्य सम्य 
ग्ज्ञानादन्यच निदत्तिरस्तीत्यता चावत् ब्रह्मात्मतानववबोाध- 

स्तावद्यं बुद्याद्युपाधिख्न्धो न शाम्यति। दशयति च, 

्रघः। स्रतिबलाद्रद्धेयावत्संसायात्मभावित्वमक्तं सति मले कायस्य 
वियोगासम्भवाचेति यङ्ताप्याद्। अपिच मिथ्येति | सम्यगन्नाना- 
दव बुद्धादिसम्बन्धघ्वस इत्च श्चरतिमादइ। दश्रयतीति। गव्यम- 
व्यतोव्यन्वयः। अादि्वं खप्रकाशं । तमसः परस्तादज्ानास्पुरटमि- 
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[अ ०२।पा ०३] षरा ङ्रब्रद्यखचभय्ये। ९६५ 

"वेदा दमेतं परुषं महान्तमादित्यवणे तमसः परस्तात् । तमेव 
विदित्वातिग्टल्युमेति नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनायः इति। ननु 

सुपु्तप्रलययोानं शक्यते बुद्धि सम्बन्धः आत्मनोऽभ्युपगन्तं “खता 

साम्य तदा समयन्न भवति खलमपोतेा भवति" दति वचनात् 

छत्सविकारप्रलयाग्यपगमाच तत्कथं यावद्ात्मभाविलं बुद्ध- 

सम्बन्ध सेत्यत्राच्यते ॥ 

पुंस्ादिवन्तस्य सताऽभिव्यक्तियेगात् । २१ ॥ 

यथा लाके पुंसवादीनि बीजात्मना दिद्यमानान्येव बा- 

व्यादि व्वनुपलभ्यमानानि चअविद्यमानवदभिप्रेयमाणानि चोव- 

नादि व्वाविभ॑वन्ति, नाविद्यमानान्युत्पद्यन्ते षण्डादीनामपि 

तदुत्य्तिप्रसङ्गात्, एवमयमपि बुद्धिसम्बन्धः शएत्यात्मना वि- 

दयमान एव सुपुप्तप्रलययोाः पुनः प्रवेोधप्रसवये।राविभेवति। 

एवं देतद्यज्यते, न द्याकस्मिकौ कस्यचिदुत्पत्तिः सम्भवति 

अतिप्रसङ्गात् दशयति च सुपुत्तादुल्यानमविद्यात्मकबीजस- 

द्ावकारितं खति सम्पद्य न विदु; सति सम्पद्यामह दति 

व्यर्थः | यावदात्मभावित्वस्यासिदिं शङ्कते । नन्विति सधु बु्धि- 
सक्त ब्रह्य सम्मरत्तिनं स्यात् प्रलये तत्सक्छे प्रलयव्याइतिरि व्यथः । 

स्यलद्च्छात्मना बुद्धेयावद्ात्मभावित्वमल्ति इत्याह । पुंख्वेति। 

पुसं रेतः, ऋदिपद्न श्सश्वादिग्रहः, अस्य बुिसम्बन्धस्येययः। 
खापे बीजात्मना सता बन्यादेः प्रबाघेऽभिव्यक्षिरि्चर स्रुतिमाइ। 



६६६ रनप्रभाभासिते। [ ख ०२।पा ०३] 

त दृद व्याप्ना वा सिंहा वाः इत्यादिना) तस्मात् सिद्धुमेत- 

द्यावदात्मभावो बुद्धाद्युपाधिसम्बन्ध इति ॥ 

नित्योपलष्ध्यनुपलच्धिप्रसङ्गाऽन्यतरनियमे 
वाऽन्यथा ॥ ३९॥ 

तच्चात्मन उपाच्ग्डितमन्तःकरणं मनो बुद्धिविज्ञानं चि- 

नतमिति चानेकघा तच तचाभिलष्यते। कि टत्तिविभा- 

गेन संगशयादि टत्तिकं मन दव्युच्यते, निश्चयादि टत्तिकं बुद्धि- 

रिति। तजेवम्भूतमन्तः कर णमवग् मरतो तयभटुप गन्तव । अन्य- 

या दयनभ्युपगम्यमाने तस्मिनित्योपलब्यनुपलचिप्रसङ्गः स्यात् 

्रत्मद्धियविषयाणामुपलथिसाधनानां सन्निधाने सति नि- 

द॒रषप्र्यतीति। न विदुरित्यविद्यात्मज्ञबोजसद्धावोक्तिः। ते व्ाघ्ादयः 
पनराभवन्ति इव्यभियर्तिनिद्शएः ॥ 

नद्धसद्धावे मानमादइ खचकारः | निव्येति | मनस दयेव पश्यति 
बद्धख न विचेष्टति, विज्ञानं यद्ध तनते, चेतसा वेदितव्यः, चित्तञ्च 

चेतयितव्यद्चेति तत्र तच आतिषु मनञखादिपदवाच्यं तावद्धद्धि- 
व्यं प्रसिद्धमिव्यथः | कथमेकस्यानकाक्तिस्तचादइ। क्रचिचेति। गव- 

टत्तिकाऽदङ्ारा विज्ञानं चित्प्रधानं स्मृतिप्रधानं वा चित्तमिव्यपि 

ख्वयं। यद्यपि सात्तिप्रत्यच्तसिद्धमन्तःकरणं श्चुत्यनृदितञ्च तथापि 
पत्यच्तश्चत्यो विवदमानं प्रति व्यासङ्गानु पपत्या तत्साघयति । तच्े्या- 
दिना। खचं योजयति अन्येति पच्चेचधियाणां पद्चविघयसम्बन्धे 
सति निद्यं यगपत् पञ्चोपलब्धयः स्युः, मनाईतिरिक्तसामग्याः सत्त्वात् 
यदि सत्यामपि सामग्यां उपलन्ध्यभावस्तददिं सदेवानपलव्धिप्रस- 

ङ्गादित्ययः। अतः काद्ाचित्कापलब्धिनियामकं मन र्द्धव्यमिति 



क क्र 

[अ ०२।पा०३ | ष्राङ्गरब्रद्ाखचभाव्ये | ६६७ 

त्यमेवापलयिः प्रसज्येत । अथ सत्यपि देतुसमवधानं फलाभाव- 

स्तताऽपि नित्यमेवानपलचिः प्रसञ्येत, न चेवं दृ श्यते। रय वान्य- 

तरस्यात्मन ईद्धियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धाऽभ्युपगन्तव्यः। नचा- 

त्मनः शक्तिप्रतिबन्धः सम्भवति अविक्रियत्वात्, नापौद्धिधस्य, न 

दि तस्व पुवात्तरयोाः चणयोरप्रतिवद्धशक्तिकस्य तताऽकस्माच्छ- 

क्तिः प्रतिबध्येत, तस्मात् यस्यावधानानवधघानाभ्यामुपलब्ध्यनु- 

पलब्धौ भवतस्तन्मनः । तथा च शरुतिः, “अन्यचमना अष्ट्वं नाद्- 

शंमन्यचमना अश्वं नाभ्रषम्' दति मनसा दयेव पश्यति मनसा 

प्रणतिः इतिच कामादयखासय इत्तय इति दशयति कामः 

भावः। नन् सत्यपि कराभ्रिसंयोगे दाहइकादाचित्कत्ववदुपलब्धि- 
काद्ाचित्कत्वमत्तु किं मनसेव्याग्ङ्भयान्यतरनियमे वेव्येतद्याचदष्े। अ- 
चवेति सत्यां सामग्धां निव्येपलख्धिवाङ्गोकायोा अन्यतरस्य का- 
रणस्य कनचिच्छक्तिप्रतिबन्धनियमोा वाङ्ोकायंः, यथा मणिना$ननि- 
ष्रक्तिप्रतिबन्ध इति वाकारायंः। अस्त प्रतिबन्ध इत्यत आदह । न 
चेति। न चेन्दरियस्येवास्त एएक्तिप्रतिबन्धकत्वं परतिबन्धकाभावात्,न च 

टदसामण््ां सत्यां खट्ट प्रतिबन्धकमिति युक्तं अतिप्रसङ्गात् | 
न च व्यासङ्गः प्रतिबन्धकमनोऽसत्वे तस्यासम्भवात्, तथा हि रसा- 
दीनां सद्ापलख्िप्रा्ी रसबभत्सारूपा यासद रूपाद्यपलस्धिप्रति- 
बन्धका वाच्यः, स च गणत्वाद्पवदूणयाख्यः, तचात्मनाऽसङ्निगणा- 

करट स्थस्य गुणित्वायोगान्मन र्व गुणित्वेनदध्वयमिति बयासङ्गानुप्रपत्या 

मनःसि्िः। रुतदभिप्रत्यापसंहरति। तस्मादिति | अवधानं बभ- 

त्सा, न चानिच्छताऽपि दुर्गन्धाद्युपलम्भान्नबुभुत्सोपलब्धिनिंयाभिकंति 
वाचं, अनेकविघयसच्िघा क्रचिद्व तस्यानियामकत्वाङ्ोकारात। यषां 

मते पुनरिच्छराद्ौनामात्मघमतवं तेवां मना दुलभमिति मन्तयं। इच्छ- 
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सङ्कल्पा विचिक्रित्ा अद्धाऽश्रद्धा एतिरशतिर्ीर्घीर्भारित्ये- 
तत्सर्व मन एव' दति, तस्नाचुक्रमेतत् तङ्कएसारलात् तड्ापदेश 

इति॥ 

काला शरास्लाथवच््वात् ॥ ३३॥ 

तद्ुणसारलाधिकारेरेवापरोऽपि जोवधम॑ः प्रपच्यते। कता 

चायं जीवः स्यात्, कस्मात् शास््ाथवे्वात्। एवञ्च यजेत 

ज्यात् दद्यादित्येवंविधं विधिशास्तमयवद्धवति, अन्यथा तद्- 

नथेकां स्यात् । तद्धि कतु; सतः कतंव्यविशेषमुपदि शति, न चा- 

दिधर्भिणेवात्मना व्यासङापपत्तेः। सम्प्रति व्यासङ्स्य मानसत्व खति- 

माह । तथा चेति। न कवलं व्यासङ्गात्मनः सिः किन्त कामाद्या 
खयत्वेनापीत्याइ | कामाद्यश्ेति । बद्धेः प्रामाणिकत्वोक्तिफलमाइ । 
तस्मादिति ॥ 

रखवमात्मन्यणत्वाध्यासोक्चा खाभाविकं मत्वं स्थापितं स्ति 
तता वहिष्टं कत्वं साधयति कतो शास््रायवक््वात। स नित्य. 
चिनद्रपोा मद्ानात्मा कता न वेत्यसङ्गत्वश्चतीनां विध्यादिख्तीनाच् 

विप्रतिपत्या संएये बद्धिकटत्वेनेव विध्यादिशाख्ापपत्तेरकतात्मेति 

सा छ्वपत्तप्राप्ता सिद्धएन्तयन्नेव तदू्णसारत्वाक्तयात्मनि कटटेत्वाध्या- 

समस्यापि सिद्धत्वात् पनरूक्तिमारद्खा साह्युपत्तनिरासायमा- 

त्मनि कटटत्वाध्यासप्रपञ्चनान्न पनरुक्तिरित्यादह। तदर्गेति। अयधि- 
कारः प्रसङ्ः, वस्तताऽसङ्त्वमविद्यातः, कटटत्वमिव्यसङ्गत्वकट्टत्वश्च- 

तोनां अविरधाक्तः कटटेत्वविचारात्मकाधिकरणचयस्य पादसङ्गतिः 

्तौनां मियाविराधाविरोाद्च पृवात्तरपच्तयोाः फलं, यदाच पृवपच्ते 
बन्धाभावाच्छास्रवयणथ्यं फलं सिद्धान्ते कटत्वादिसम्बन्धसत्ताच्छासत्ना- 

थवत्तति भेदः| ननु बुद्धिकटत्वेन शस््रायवत्ताऽस्त कि जीवकट- 



[ख ०२।पा०दे] शा ङ्गरब्र्मखूचभाष्य | ६६९ 

सति क्ट तदुपपद्यते तथेदमपि शास्तरमर्थवद्भवति, “एष डि 
द्रष्टाश्रोता मन्ता बद्धा कता विज्ञानात्मा पुरुषः दति॥ 

विददारेपद्श्णत् । ३४ ॥ 

तश्च जीवस्य कटेलं यज्जीवम्रक्रियायां सन्ध्ये स्थाने वि- 

दारमृपदिशति “स ईयते म्डता चच कामम्' दति खे शरीरे 

यथाकामं परिवतेतेः दति च॥ 

उपाद्ानात्॥ ३५॥ 

दतख्ास्य कटल्वे यज्जीवप्रक्रियायामेव करणएानामपा- 

दानं सद्धोतेयति (तदेषां म्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 

इति श्राणान् गीला इति च॥ 

त्वेन तचरा । तदि कुः सत इति । मयेदं कतेव्यमिति बाधसमयैस्य 
चेतनस्यैव कटत्वं वाचं न त्वचेतनाया बुद्धैः। किच्च मेक्तुरात्मन र्व 
कटेता वाच्या शास्त्रफलं प्रयोक्तरीति न्यायादिति भावः। सन्धं स्थानं 
खप्रः अग्रतः स आत्मा यघेरमीयते गच्छतीति।॥ - 

विद्धारेपदेशात्। आत्मा कती प्राणानां मध्येऽपि ज्ञानेन बद्या 
विन्ञानसमथंमिन्द्रियजातं आदाय षते स्ति प्राणान् ग्टद्धोला परि 
वतंत इति ॥ 

उपादानकटंत्वमात्मनः, अकरट॑त्वे उपाद्ानानुपपत्तेरिति भावः। 
विन्नानश्रव्दा जीवस्य निर्देशो न चेत् तदा प्रथमानिदेश्ादिपययः 
करण्दयोतिदतीयवया निदशः स्यात्, तस्मादिद्ध श्रुतो तनुत इया 
ख्यातेन कटं वाचिना विज्ञानप्रदस्य सामानाधिकररनिट त् कि 
यायामात्मनः करटत्वं सचत दति खचभावष्यवार्यंः॥ 
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६७० रलेप्रभाभासिते। [अ ०२।पा ०३ | 

न = ~ = ४७ । 

व्यपदेश क्रियायां न चेन्निट् एविपथ्ययः । ३६ ॥ 

द्तश्च जीवस्य कर्टलं यदस्य लाकिकीषु वैदिकीषु च क्रियासु 

कर्टंल्े पदिशति शास्तं “विज्ञानं यज्ञं तनुते कमाणि तनु- 

तेऽपि चः इति) ननु विज्ञानशब्दा वुद्धो समधिगतः कथमनेन 

जीवस्य कटलं खच्यते इति नेत्युच्यते जोवस्येवेष निर्दशे न 

बद्धेन चेव्जीवस्य स्यान्निदे ्विपय्यंयः स्वादिज्ञानेनेत्येवं निरदे- 

च्यत्। तथा चयन्यच बुद्धिविवच्षायां विज्ञानशब्दस्य करणवि- 

भक्तिनिदेशा दृश्यते (तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 

मादाय दति। इद तु विज्ञानं यज्ञंतनुत इति कटंसामाना- 

धिकरणणनिदेशाद्रद्धियतिरिक्तस्येवात्मनः कर्टलं खच्यत इत्य- 
दोाषः। च्रचाह यदि दद्धिव्यतिरिक्ता जीवः कता स्यात् स खतन्तः 

सन् प्रियं दितद्चैवात्मनोा नियमेन सम्पादयेन्न विपरीतं, विप- 

रीतमपि तु समयाद् यन्तुपलभ्यते, न च सतन्तस्ात्मन ईदृशी 

ग्रटत्तिरनियमेनोापपद्यत दत्यत उत्तरं पठति॥ 

उपलव्धवद् नियमः ॥ ₹७॥ 
यथाचमात्मोपलसिं प्रति खतन्त्ाऽप्यनियमेनेष्टमनिष्टद्योा- 

पलभते एवमनियमेनेवेष्टमनिष्टञ्च सम्पादयिष्यति, उपलमा- 

~ ~ नाका 

खचान्तरमवतारयति | अत्राहेति । जीवः ख तन्त्रश्वेदिष्मेव कुथ्या- 
॥ त र नि 

दखतन्लखेत्र कत्ता खतन्तः कत्तति न्यायादिव्यय॑ः। 
सत्यपि खातन्त कारकवेचिन्यादनियता प्रढत्तिरिति खकरेण परिः 



[ख०२।पा०द् ] प्रा ङ्गर ब्रह्म च भ्ये । ६७१ 

वप्यखातच्ये उपलसििदेद्धपाद्ानापलम्भादिति चेत, न विष- 

चप्रकल्यना माचप्रयेोजनलाद्पलध्िदेल्रनां । उपलभे लन- 
न्यापेक्ततमात्मनद्चैतन्यये गात्! चपि चाथक्रियायामपि ना- 

त्यन्तमात्मनः खातन्त्यमस्ति देशकालनिमित्तविशेषापेच्त्ात्। 

न च सदायापे्तस्य कलुः कलं निवतेते। भवति दछयेधाद काद्य- 

पेच्तस्यापि पक्तः पतल, सहकारिवैचिव्याचेष्टानिष्टाथ॑क्रिया- 

यामनियमेन प्रृत्तिरात्मनोा न विरुष्यते॥ 

शक्तिविपय्येयात् ॥ इे८ ॥ 

दत विन्ञानव्यतिरिक्रा जोवः कतौ भवितुमर्दति। 

यदि प॒नविज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्ज स्यात् ततः शक्ति- 

विपर्ययः स्यात् करणशक्रिवद्धदींयेत कर्टशक्तिश्चापदयेत । 

हरति यथेति। टख्ान्तासम्मतिपत्या णङ्कते। उपलब्धावप्रीति। 

चच्तरादीनां चैतन्येन विषयसम्बन्धा्थैत्वात् खसम्बन्धापलब्धा चा- 

त्मनखतन्यखभा वत्वेन ख।तन्त्यात् द रुन्तसिद्धिरस्त्याद। नति। न- 

न्वात्मा विषयसम्बन्धाय करणान्यपच्तते चत् कय खतन्त इत्याप्र द्धा ह। 

परि चेति| खातन््य नाम न खान्यानपेच्त्वं संखरस्यापि प्राणिकमी- 
पेत्तत्वे नखा तन्त्यपसङ्गात् । किन्त खेतरकारकपयोाक्तत्वे सति का. 

रकाप्रयत्वं खातन््युं इति न खतन्योऽपि जीवः इदसाधनत्व- 
भ्चान्त्याजिद्धसाघधनमप्यनतिषरूतीव्य नियता प्ररल्तिः। खातन्त्यं चेत्य विर्. 

इ मित्य्यः ॥ 

जीवस्य कटत्वे हेत्वन्तरं खचरं | श्रक्तीति। बुद्धः करणगप्रक्तिविप- 
रीता कटंशक्तिः स्यादिव्यः । ततः कि तचराह । सव्याच्च बुद्धेरिति । 
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६७२ रल्प्रभाभासिते। [अ०२।पा ०३] 

सत्याञ्च वद्धः कटेशक्ती तस्या एवाहंम्रत्ययविषयलमभ्युप- 

गन्तव्यं, अङ्गार पुविकाया एव प्र्टत्तेः सर्वत्र दशनात्, अदं 

गच्छाम्यदं आआगच्छाम्यदं भुञ्नेऽदं पिवामीति च। तस्याश्च 

कदशक्तिखक्तायाः सवथेकारिण्छाः सवायंकारि करणमन्यत् 

कल्ययितव्यं, शक्ताऽपि दि सन् कता करणमुपादाय क्रियासु 

प्रवर्तमाने दृश्छते । तत सजज्ञामातरे विसंवादः स्वात् न वस्तु- 

भेदः कित्, करणएव्यतिरिक्तस्य कटलाभ्युपगमात्॥ 

रुमाध्यभावाच ।॥ ३९ ॥ 

येाऽप्ययननै पनिषद्1त्मप्रतिपन्तिप्रयोजनः समाधिरूपदि- 

षा वेदान्तेषु त्मा वा अरे द्रष्ट्व्यः रातये मन्तो 

निदिध्यासितव्यः सेाऽचेष्ट्यः स विजिज्ञासितव्यः ओनित्येवं 

ष्यायय च्रात्मानम्' इत्येवं लक्षणः साऽप्यसत्यात्मनः केले नाप- 

पदेत तस्मादष्यस्य कटं सिद्धिः ॥ 

यथा च तक्ताभयथा ॥ ४०॥ 

एवं तावच्छास्ता्थवत्वादिभिदतुभिः क्टंलं शरीरस्य 

योऽदंधोगम्यः स कता स रण्व जीवो यत् तदरपेच्तितं करणं तन्मन इति 
जीवकटं त्सिद्धिरिति भावः॥ 

ज्ञानसाधनविथ्यन्यधानुपपत्याप्यात्मनः कटत्वं वाच्यभिव्याद। 
समाधीति। मृक्तिफलभोत्तुरेव तदुपायसमाधिकटत्वं युक्तं अन्य- 
यात्मनाऽकट तवे बुद्धेरपि अभक्तः कटंत्वायागात् समाध्यभावप्रसङ्ग 
ङव्यर्थः। 

यथा च तच्तभवथा | उक्नमात्मनः कट त्वर् पजीव्य सं्रयपू वेपच्ता- 
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ग्रदशितं तत्पुनः खाभाविकंवा स्यादुपाधिनिमित्तं वेति चि- 

न्त्यते। तच तेरेव शास्त्रार्यवत्वादिभिः रदतुभिः खाभाविकं 

कटंलं ्रपवादरेत्भावादित्येवं प्राप्न व्रूमः, न खाभाविकं क- 

दंलमात्मनः सम्भवत्यनिभीाक्प्रसङ्गात् कटंलखभावले दयात्मनोा 

न कर्ठलान्निभात्तः सम्भवति अभ्ेरिवाष््यान्न च कर्टलादनि- 

मेक्तस्याऽसि पुरुषार्थसिद्धिः कढलस्य दुःखरूपलात्। नन 

सखितायामपि कटेलशक्ती कटलकार्यपरिदारात् पुरुषार्थः 
सत्यति, तत्यरिद्ारख निमित्तपरिदाराद्ययाग्रेदंदनशक्ति- 

युक्रस्यापि काष्टवियो गाद् दनकायाभावस्तदन्न निमित्ताना- 

मपि शक्तिलत्तणेन सम्बन्धेन सम्बद्धएनामत्यन्तपरिदारासम्- 

वात्। ननु मोाक्तसाधनविधानाकोत्तः सत्यति न साघधनाय- 

्स्यानित्यवात्। अपिच नित्यश्टुद्धबुद्धमक्तात्मप्रतिपादना- 

न्मा चसि द्धिः *अभिदिता ताद्गात्यप्रतिपादनञ्चन खाभाविके 

--- 

वाह | रवं तावदित्यादिना साह्मुनिरासेनात्मनः कट॑त्े साधिते 
बाधकाभावात् तत्सत्यमिति मीमांसकादिपत्तः प्राप्तः। न चासङ्ग- 

त्वागमेन बाधः अददं कर्तव्यनभवसद्ितकटटेत्वञ्चतिबलेन तस्यागमस्य 
स्तावकत्वादिति प्राप्न उत्सचमेव सिदधान्तयति। न सखाभाविक- 
मिति। यदुक्तं बाधकाभावादिति तदसिडमित्याद। अनिमात्त 
इति । नन कटटत्वं नाम कियाएक्तिमक्तावप्यस्ति तचापि शक्तिका- 
यस्य कियारूपश्क्यस्याभावन्मक्तः परुषाथत्वं सिद्धिरिति शङ्ते। 
नन स्थितायामिति। स्यां श़त्ता कथं कायपरिदारस्तचाद् | तत 

परिदार्खेति | मक्ता शक्किसत्ते कायमपि स्यात् एक्वभावे शक्य 

* अभिमतेति वध" का०। 
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कर्टलेऽवकल्यते, तस्मादु पाधिघमाध्यारेनेवात्मनः कटत्े न खा- 

भाविकं। तथा च श्रुतिः ध्यायतीव लेलायतोवः इति। 

““्रात्मे द्धियमनो यक्तं भाक्तत्याह्धमनोषिणएःःः दति चोापा- 

धिसंयुक्गदयैवात्मनो भेकुवादि विशेषलाभं दशयति । न ड 

विवेकिनां परस्म्मादन्यो जवा नाम कता भक्ता वा 

विद्यते, “नान्याऽताऽस्ि द्रष्टा" इत्यादिश्रवणात्, पर एव तहिं 

संसारी कती भाक्ता च प्रसज्येत परस्मादन्यञ्ेचितिमान् जीवे 

बुद्धादिसङ्गातव्यतिरिकता न स्यान्नाविद्याप्रत्युपस्यापितलात् कटे- 

मोक्तवयाः। तथा च शास्वं यच दि दै तमिव भवति तदितर 

यागात। अस्ति हि पलयऽपि कायं परूनर्द्ध्वयाग्ये इच्छ श्क्यं 

तया च शक्तया घमाटिनिमित्तः सहितकायाच्तेपान्मुक्तिलाप इति 

पररिद्धरति। न निमित्तानामपीति। सनिमित्तस्य कायस्य शत्या 

श्राक्यत्वेन सम्बन्धाल्निमित्तानामपि परम्परया शक्तिसम्बन्धत्वमुक्तं मन्तव्यं 

सम्बन्येनेत्य्थः| यद्वा शक्तिलच्तणमाच्तेपक यस्य कायस्य तन कायण 

यः सम्बन्धस्तेनेति अधिकरणे टतीया। ननु नरस्य कमणा द्वत्वव- 

च्छास्त्रनलात् कतुरेवाकटं तासिद्धिरिति शङ्कते। नन्विति।. ज्ञाना- 

द्कर्टत्वाख्यमेच्तश्वेत् कट त्वमाविद्यकं स्वाद्यता ज्ञानमज्ञानस्यैव नि- 

वर्ह । वदि कर्मणा मोत्तस्तचाह । नेति । च्यात्मनः खःवाविकरं कटट- 

त्मभ्यपगम्यानिमाच्त उत्तः सम््रययसङ्गनिविकारत्वानेकश्चुतिब्याकोा- 

पात॒ तन्तव्छाभा{वकनिव्यादइ। अपि चेति। नचभ्यस्तानकश्चुतीनां 

स्तावकत्वकल्यनं न यक्त,न चादं कतत्यनुभवा विरूध्यतं तस्य स- 

त्य मिथ्येदासीनकर्टत्वावगाहहिनाऽध्यासत्वेनाप्युपपत्तेरि व्यथः । कटटत्व- 

साध्यस्तत्वे आतिमाद्। तथा चेति । तिद्दनुभवबाधितच्च कट - 

त्वमिव्यादहइ। न दीति। बद्यादिसद्काताद्यतिरिक्ता वदि परस्मा 

ट्न्यश्वेतना नस्यात् तदापर रण्व संसारी प्रसज्यत तचानिद्ध परस्ख 
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इतरं पश्चति' इत्यविद्यावस्ायां कटेतभेोक्तले द शयिला विद्या- 

वस्थायां ते एव कटलमेक्रले निवारयति। यत्र लस्य 'सर्वमा- 

त्मोवाश्चत्तत् केन कम्पश्येत्' दति तथा खप्नजागरितयेारात्मन 

उपाधिसम्पकंछतं भ्रमं श्येनस्येवाकाशे विपरिपततः आवयिला 

तदभावं सुषुभे प्राज्ञेनात्मना सम्परिव्वक्तस्य श्रावयति "तदा 

श्रसेतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शाकान्तरम् इत्यारभ्थ 

एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽख परमा लाक 

एषेऽस्य परम श्रानन्दः इत्युपसंदारात्। तद् तदा दा चायः, 

"यया च तक्ताभयया' दति वथ चायं चः पठितः । नैवं मन्तव्यं 

स्वाभाविकमेवात्मनः कटलमग्ने रितरैष्णयमिति। यथया तु तक्ता 

लेक वास्यादिकरणदस्तः कती दुःखी भवति, सएव खण 

भ्रा्तः विमुक्तवास्यादिकरणएः खस्थे *निद्धत्ता निव्यापारः सुखो 

भवति, एवमविदया प्रत्युपस्यापितद्वेत संयुक्त च्रात्मा खभ्नजागरि- 
तावस्ययोः कता दुःखी भवति, स तच्छरमापनुत्तये खमात्मानं 

पर प्रविश्च विमुक्रकायकरणएसङ्ा ताऽकता सुखी भवति, सम्प्र- 

नित्यम्क्तत्वव्याघातादिति शङ्कते। पर ख्वेति। न वयं खु्धस्य चि- 
द्धाताः परस्य बन्धं वदामः किन्त तस्यवाविद्याबब्यादिप्रतिविभ्वि 
तस्याविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बन्धमाच्ताविति त्रमः। कल्पित- 

भेदोऽपि लाके विम्बप्रतिविम्बयोाशचमवयपष्यापकोा दृष्ट डति परिहरति, 

नाविद्येति । अविद्यापड्िते बन्धा न गुद्धात्मनीत्यच खतिमादह। तथा 

चेति । कष्ट त्वस्य बद्य पाध्यन्वयव्यतिरेकानविघायित्ाच्छतेख न खा- 

भाविकत्वमिव्यादइ। तथा खप्रति। अलमेव काम्यते अआनन्द्त्वादि- 

* निहत्तव्यापार् दूति वधे° | 
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साद्ावस्यायां तया समुत्ववस्थायामप्यविद्याच्वान्तं विद्याप्र- 

दीपेन विधुयाद्धव केवला निदतः खुखौ भवति। तच्वदृष्टा- 

न्तसयैतावतांशेन द्रष्टव्यः, तक्ता हि विशिष्टेषु तच्तणादिव्या- 

पारेष्वपेच्छैव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादोनि कत 

भवति खशरोरोण त्वकर्तेव, एवमयमात्मा स्वव्यापारेव्वपे- 

चयैव मनच्रादीनि करणानि कती भवति खात्मना तकर्तै- 

वेति न लात्मनस्तच्छ दवावयवाः सन्ति येर्दस्तादिभिरिव वा- 

स्यादौनि तत्ता मनश्रादीनि करणान्यत्मोपाददीत न्यस्य 

डा। यन्तुं शास्तार्थवत्वादिभिहें तमिः खाभाविकमात्मनः 

कर्टंत्वमिति तच विधिशास्त्रं तावद्या प्राप्रं कटलमृपादाय 

कतव्यविशेषमपदिश्ति न कढटंलमात्मनः प्रतिपादचति। 

च सखाभाविकमस्य कटेलमस्ि ब्रह्यात्मलोपदेशादित्यवेचाम, 

तस्माद् विद्यातं कट़लमुपादएय विधिशास्तं प्रवतिय्यते । कता 

विज्ञानात्मा परुषः" इत्येवंजातोयकमपि शास्त मनुवाद् रूपला- 

द्यथा प्राप्तमेवाविद्याक्ृतं कटंलमनुवदिय्यति। एतेन विहा- 

त्यात्मकामं खनर्ल्पं खातिरिक्तकाग्यासतत्वादकामं अत्मकामत्वादका- 

मत्वाद्दाप्तकामं विशाकत्वाचेत्यादइ। शोकेति श्ाकान्तरं दुःखा- 

स्पद्मिव्य्थैः | तस्येव सुषुप्नात्मरूपस्य पर्मयरूषाथ माद । रुष इति। 

गतिः प्राप्यं सम्प्रद्श्यं लाका भेग्यसुखच्चेतस्मादन्यत्नास्तीव्यथः। खाः 

त्मा खतेाऽकता बद्याद्यपाधिना तु कतल्युभयचघाभाव उक्तस्तच्राथ खच 

याजयति तदेतदादेत्यादिना। संप्रसादः सुघुत्तिः। यथा स्फटिकस्य 
लाद्यं कुखमाद्युपधिकं तथात्मनः कटंत्वं बुद्यायुपाधिकं अन्वय 
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रोापाद्ाने परिदते, तयारष्यनवादरूपलात्। ननु सन्ध्ये स्थाने 

म्रसुप्रेषु करणेषु सखे शरोरे यथाकामं परिवतत इति बि- 

हार उपदिश्यमानः केवलस्यात्मनः कशटेलमावरति, तथेापा- 

दानेऽपि (तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय दति कर- 

णेषु कमंकरणविभक्तौ श्रूयमाणे केवलयेवात्मनः कटलङ्गमयत 

दति । अचाच्यते, न तावत् सन्ध्ये स्छानेऽत्यन्तमात्मनः करण- 

विरमणएमस्ति "सधीः खघ्रागश्धला इमं लाकमतिक्रामति' दति, 

तत्रापि घौसम्बन्धेश्रवणात् । तथा च स्मरन्ति, 

दूद्धियाणामृपरमे मनोऽनुपरतं यदि । 

सेवते विषयानेव तद्विद्यात् खघ्रदशनम्' ॥ इति। 

'कामादयश्य मनसा दत्तः" इति शतिः, ताख खभ्न 

व्यतिरेकाभ्यां सिदधं। न च तै बदेरात्मकटेत्वे करणत्वविषयो 
नेापाद्ानत्वविषयाविति यक्ते, करणत्वात् कायान्वय्यपादानत्वस्यान्त- 

रङ्तया चितसम्बलितबद्धेस्ताभ्यामपाद्ानत्वस्येव सिद्धः, रवं बद्य- 

भद् नाध्यस्तचिदडड्ारस्य कटटत्वापाद्ानत्वे महावाक्वसम्मतिश्ेति 

भावः। नन् तचत खडहस्तादिना वास्यादिप्ररणणश्रक्तत्वात् खतः कता 
अत्मा तु निरवयवत्वादश्क्त इति दद्टान्तवेषम्यमाश्द्योपधिककटं. 
त्वांशटेन विवच्ितेन साम्यम । तत्तद ान्तश्चेति । श्स्त्ेगणान् ्- 
मानं कदटंत्वं खाभाविकमेव किं न स्यादिद्यत अह। नच खा- 

भाविकमिति | उपाध्यभावक्ाले अतं कटत्वं खाभाविकमेवेति श- 

इते। नन् सन्य इति किच्च करणविश्िद्धस्य कटटत्वे तेषां कच- 

न्तभावात्तेव्वपि कटटविभक्तिः स्यात् न चेवमस्ति, ततः कवलात्मन 

कट्टेत्वमित्याद। तथेति। खप्रविद्धारे तावदु पाध्यभावोईसिडध इत्याद । 

न तावत् सन्य इति। विद्धारस्य मिथ्यात्वात् तत्कद्टत्मपि निण्ये- 

त्या । विद्धारोऽपीति | जच्तत् भूञ्ञान डव । करगविशििद्धस्य कट. 
4 8 | 



<७< रन्नप्रभाभासिते। [ ख ०२|पा०३ | 

दृश्यन्ते, तस्मात् समना एव खप्ने विरति, विदारोऽपि चं 

तचत्यो वाख्नास्यषए्व न तु पारमाथिकाऽस्ति। तथा चं 

शरतिरिवकारानुबद्धमेव ख्नव्यापारं वर्णयति “उतेव स्तीभिः 

सद मेादमाने जचदूतेवाऽपि भयानि पश्यन्” इति। लेोकिकां 

श्रपि तथैव खभ्नं कथर्यन्ति ्रारक्मिव गिरिग्टङ्गमद्राचमिव 

वनराजिमिति तथेपादाने यद्यपि करणेषु कमंकरण- 

विभक्निनिदेशः तथापि तत्संयक्नस्येवात्मनः कटेलं द्रष्ट, 

कवले कर्टलासम्भवस्य द्शिंतत्वात्। भवति च लाकऽनेकम्रका- 

रा विवक्ता योधा युध्यन्ते योधै राजा खध्यत दृत्ति। रपि 

त्वे कर्णेषु कटंविभक्तिः स्यात् न करणविभक्तिरिव्युत्ती प्रत्याह । भवति 
च लाक इति कटटव्वपि करणविभक्िन विरुध्यते दृदत्वात्, अस्ति 

च कटप्यागः, विन्ञानं यज्ञं तनुत इत्यादाविति भावः। उपादा- 
नस्य सकटंकत्वमङ्गेङ्त्य केवलात्मनः कट्त्वं निरस्तं इदानीं तस्या- 

` कियत्वात् तत्कज॑पेच्व्यादइ ) अपि चेति । पृवे विन्ञानं जीव इत्य 

ङ्गेछछत्य जोवस्य कट्टेत्वे तनृत इति श्रुतिरुक्ता, सम्प्रति तया खत्या- 

ऽनर्पाहितात्मनः कटटत्वमिति माप्त विक्ञानं बृद्धिरेव तस्या र्वा 

कोटटंत्वमच्यते। तदुपद्दितात्मनः कटत्वसिद्धयः इत्यभिपरेत्यादइ। यस्िति। 
योऽयं विज्ञानमय इव्यादिखतिष विज्ञानशब्दस्य बद पलि. 

त्वादच च मनामयको्रानन्तरं पठितत्वात् आद्धादिलिङ्गा बद्ध 

रेव विन्ञानमिव्ययेः। तचरव लिङ्ान्तरमाद' विच्ानं देवा इति। 

मदद्यत्तं प्रयमजं इत्यादिश्ता हिरखगभंत्रद्यात्मकबद्ेज्यशत्वाक्ती 

पच दवंरिन््रियरुपास्यमानं ज्येष्टं ब्रद्यविन्ञानं बद्िस्वेत्यथः। यत्तं 

पज्यं। किञ्च अ्रत्यन्तर यन्नस्य बद्धिकायत्वोत्तः खचापि यन्नकटटं विच्ञानं 

बद्धिरित्यादह। सरख्वडति। चित्तिन ध्यात्वा वाचा मन्लात््या यज्ञो 



[अ*२।पा ०३ ] षाङ्सत्रह्मरचभष्ये | ६७९ 

चास्मिनुपादाने करणव्यापारोपरममाचरं विवच्छतेन खा. 

त्यं कस्यचिदवुद्धिपूवंकस्याऽपि खापन्लकरणव्यापारोपरमस् 

ष्टलात्। यस्यं व्यपदेशे दभ्िता “विज्ञानं यज्ञं तनुते! दृति 

स बद्धेरोव कलं प्रापयति विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धला- 

न्मनेाऽनन्तरपाटाच, तस्य आद्धेव शिर इति च विन्ञानमय- 

स्छात्मनः आद्धपद्यवयवलम्ङ्ोतनात् श्रद्धादीनाच्च वुद्धिध- 
मेतवप्रसिद्धेः “विज्ञानं देवाः संवर रह्म ज्येष्ठमुपासते इति च 

वाक्यशेषात् ज्येष्ठवस्य च प्रथमजलसख बुद्धो प्रसिद्धलात् “स 

एष वाचञ्ित्तसे ततरो त्तरक्रमेा यद्यज्ञः" इति च अ॒त्यन्तरे 

जायते ततख्ित्तस्य वाचः पवात्तरभावा यन्न इव्यथः यचाक्तं 
बद्धेः कटटत्वे शत्तिवेपरीत्यप्रसङ इति तत्न, वि्जिद्यन्ते तण्डलाः, ज्चल- 

न्ति काष्टानि, बिभति स्थालीति खखव्यापारघु सवेकारकाणां कटलत्व- 
खीकारादित्याद्ध| न चेति । तदि बुद्यादौनां कट्त्वे करुणत्ववाता 
तेव न स्यादिव्यत अइ । उपलब्धीति। यथा काषानां खयापारे 
कटटत्वेःपि पाकापेच्तया करणत्वं तथा बद्यादौोनां अव्यवसायसङ्क- 

ल्पादिक्रिया क्ट त्वेऽप्य प लब्ध्यपेच्तया करणत्वमित्ययेः। नन् तद्धयपलस्मि 

स्य व्यापारः इव्यादह। सा चेति। तहिं तस्यामात्सा केवलः कता 

स्यात् यस्य ये वापारः स तस्य कतति स्थितिस्त्यित खाइ । न चेति 
उपलब्धेः निद्यत्वे बद्धादीनां कथं करणत्वमक्तमिति चेत, उच्यते 

खण्डसाचत्तिचतन्यं ब्ध खल्तिभिभिन्नं सहदिवयावच्कछिच्त्वेन जायते 

तथा च विवयावच्किच्रिचतन्धस्योपलब्धा बद्यादोनां करणत्वं बद्या- 

द्युपड्ितात्मनः कटटत्वं न कोवलष्ट, नच बुद्धरव तत्कट्टत्व चेतनस्य 
चओापार्त्वायागादिति भावः। वचोक्तं बुद्धेः कत्वे स रण्वाहधी- 
गम्या जीव इति तस्यं करगणान्तरः कल्पनीयं तया च. नाममा विवाद 
इति तत्र कवलात्मनः कटटंतवमुक्तमिति म्नान्तिं निरस्यति । अइङ्गा- 
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यज्ञस्य राम्बुद्धिसाध्यत्वावधारणात्। न च बद्धः शक्रिवि- 

पर्ययः करणानां कटंल्ाभ्युपगमे भवति स्वंकारकाणा- 

मेव खव्यापारेवु कटलस्या वश्य॑भावित्वात् । उपलश्च्यपेचन्तेषां 

करणानां करणत्व, सा चात्मनः। न च तस्याम्यस्य कटंल- 

मस्ति नित्योपलधिखरूपलात्। अदङ़ारपवंकमपि कलं 
नेापलधिर्भवितु मरति अदङ्ारस्या्टुपलभ्यमानलात्। न चेवं 

सति करणान्तरकल्यनाप्रसङ्गः, बुद्धेः करणएत्वाभ्युपगमात्। 

समाध्यभावस्तु शास्तार्थवच्वेनेव परितः, यथया प्राप्तमेव कलं 

उपादाय समाधिविधानात्, तस्मात् कटेवमयात्मन उपा- 

धिनिमित्तमेवेति सितं ॥ 

परात्तु तच्छतेः । ४१ । 

यदिदमविद्यावस्थायामुपाधिनिबन्धनं कटंलं जोवस्याभि- 

दितं तत् किमनपेचेश्वरं भवति आदाखित् ईश्वरापेच- 

रेति । साह्मनिरासाथं बद्यमेदेनाध्यस्तचिदात्मकादङ्गारगतं कत्व 
यदुक्तं तदद्धौगम्यस्य बुद्धिविशदधात्मन ख्व न केवलस्य साच्तिगोा 
भवितुमदति, दृ श्यधमस्य साच्तिखभावत्वायोगात् । रवं विशि्ा- 
त्मनः कत्वे विश्ेघगीग्रूताया जडबुद्धेरेव कारणत्वोपपत्तनं करणान्तर- 
कल्पनाप्रसङ्गः| अध्यासं विना कोवलबुद्धिकटत्ववादिनस्त्॒ करुगान्तर. 
प्रसङ्गा दुवार डत्यर्थः णवं शरास्त्रार्थवत््वादिदेतुनामात्मनः कटत्वमाच- 
साधक्त्वेऽपि खाभाविककटटंत्वसाधनसामण्यंभावादध्यस्तमेव कटटैतवं 
विध्यादिकटटत्वश्चतीनामुप्रजीयं। तसनादसङ्गत्वविध्यादिकटत्वञ्चुतीना- 
मविरोाध डति सिद्धं॥ । 

परात्त् तच्छ्रुतेः । यथा खटिका लोदि्याध्यासे लेादितद्रव्यं कर्शं 
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मिति भवति विचारणा तच प्राप्रं तावन्नेश्वरमपेक्तते नोवः 

क्टंते दति कस्माद पेक्ताप्रयोजनाभावात् । श्रयं हि जीवः 

खयमेव रागदेषादिदोषप्रयेक्तः कारकान्तरसामगीसम्यन्नः 

कटेतल्मनुभवितुं शक्ताति तस्य किमोश्वरः करिग्यति।नचलोके 

प्रसिद्धिरस्ति छव्यादिकासु क्रियासु अनदहादिवदीशख्रोाऽपरो- 

ऽपेचितव्य इति) क्तेशात्मकेन च कट लेन जन्तून् संखजत ई श्रस्य 

नैधुण्यं प्रसज्येत । विषमफलद्चेषां कटं विदधते वैषम्यं । नन् 

वैषभ्यने येन सापेच्तलादि त्यक्तं । सत्यमुक्तं सति लोश्वरसय सापे- 

तसम्भवे, सापेत्ततवञ्च नेश्वरस्य सम्भवति सतेाजन्तूनां धमा- 

धमयोस्तयोाख सद्भावः सति जोवस्व कर्टले तदव चेत् फलव 

ईश्वरापेत्तं स्यात् किं विषयमीश्चरस्य सापेक्तवम॒च्येत । अछता- 

तेनायं टिका लादह्ित इव्यनुभवात् तथा कामादिपरिणामिबद्धि- 
सात्मनि कट त्वाद्यध्यासे करणभिद्युक्तं तदध्यस्तं कटटत्वमुप्रजीय जीवस्य 
कारकसम्यत्नत्वादीखरस्य कारयिटत्वश्चतेख संप्रयमाह। यदिद 
मिति। अच्रघ द्यवत्यादिश्चतीनां कटत्वखातन्त्युद्यातकविध्यादिख- 
तिभिविराघसमाघानात् पादसङ्गतिः। कममीमांसकमतेन पर्व॑ 
पच्यति । तचेत्यादिना। ब्यादिकारकसम्पत्तावीखरव्यतिरेके करट 
त्वव्यतिर्कानुपलब्धेनखरः परयोजकः। किच्च पयाजकत्वे नेटंणादिष- 
सङ्ग इव्यादं | ज्लोशात्सकन चत । दत्तात्तरमिद् चोद्यमिति शङ्कते। 
नन्विति । पव जीवस्य धमाधमवक्वं सिद्धवतलछृव्य तत्सापेच्ञत्वात 
विवमजगत्कटटत्वमविरुद्धमिन्यक्तं सम्मति डंखराधीनत्वे जीवस्य 
कटटंत्वे सिद्धे धमाधम वत्तसिडधिः तदत् तत्सदा तत्सापच्तकारयिद.- 
त्वसिद्धिः इश्चसरस्य कारयिटत्वे सिद्धं जीवस्य कटैत्वसिद्धििति 
चक्रकापत्ते कमसापेच्तत्वं नसम्भवती्युयत इत्याद | स्यमिति । 
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भ्यागमस्ैवं जोवस्य प्रसज्येत तस्मात् खत एव जीवस्य कटटल- 

मिति। एतां प्रा्िं तुशब्देन व्यावत््य प्रतिजानते परादिति। 

अविद्यावस्यायां कार्यकरणएसङ्घाताविवेकदभिंनोा जीोवस्याविद्या- 

तिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः कम॑ ध्यच्तात् सवश्ताधि- 

वासात् सा्तिणख्ेतयि तुरो खरा त्तदनुज्ञया कटंत्वभाक्तत्लक्- 

णस्य संसारस्य सिद्धिस्तदनग्रददेतुकंनेव च विज्ञानेन मेात्त- 

सिद्धिभवितुमरंति ङुतस्त च्छते; । यद्यपि रागादि दे षग्रयुक्तः 

सामयोसम्पयन्नश्च जीवः, यद्यपि च लाके छय्यादिशु कमसु 

नेश्यरकारणलत्वं प्रसिद्धं, तथापि सवाखेव प्रडत्तिषु ईश्वरो 

देतकतति श्रुतेर वसोयते। तथा डि श्ुतिभवति "एष दयेव सादय 

कम॑ कारयति तं यमेभ्यो लाकभ्य उन्निनीषते एष दयेवा- 

साधु क्म कारयति तं यमधो निनौषते' इति च श्रात्मनि 

तिष्ठन् आत्मानमन्तरो यमयति' दति चेवंजातोयका । नन्वेव 

मोश्वरस्य कारयिदवे सति वैषम्यनेघंण्वे स्यातां अकृताभ्याग- 

मञ्च जीवस्छेति, नेत्युच्यते ॥ | 

अस्त कमानपेच्तस्य प्रवतेकलत्वं तचाह | अछतेति । अनपे चतस्य प्रव- 
तकत्वे ध्मवतेा नरान् दुःखेनाघमवतः सुखेन वेाजयेत्, कारुणिकत्वे वा 
सर्वै सुखेन रखक्ररूपाः स्युरिति जगदेचव्यं विध्यादिश्णास्त्रञ्च न 
स्यात् । तस्माद्दिध्या{दिशास्त्राथंवत््वाय रामद्वषापन्नं खत रखव-जीवसख 
काटत्वं वाचं, तथा च कारयिटत्वश्चतिविराधः| इन्धरस्ताविकावा 

रु सखतिरिति प्रापे सिद्धान्तयति । रखतामिति। यथा चन्दनादि- 
सामग्धूं स्यां घम्व्यतिरेके सुखव्यतिर कग्रहाभवेऽपिपृखा वे पुखधेन 
काम्णा भवति" इत्यादिशखलप्रमारयादव धमस्य इतुत्रेसि्धिः, ' ख्व- 

म) खरस्याऽपि प्राचछन्ल.त कारयटत्वसि{ड्ध.रति भावः॥ 



[अनर।पा०्द| पाङ्गर ब्रह्य रच भाष्ये । ६्द 

छतप्रयललापेकषस्तं विदितप्रतिषिद्वावेयथ्यीदिभ्यः ॥ ४२ ॥ 

तश्ब्दखादितदाषव्यावतेनाथंः। कता यः प्रयन्नोा जीवस्य 

धमाघम॑लक्तणः तदपेच्त एत्रैनमोश्चरः कारयति, ततस्ते *चा- 

दितादेाषा न प्रसच्यन्ते। जीवछृतघमाघमवेषम्यापेत्त एव तत्- 

तत्फलानि विषमं विभजते पजंन्यवदौश्चरोा निमित्तलमातचरेण। 

यथा लाकं नानाविधानां गुच्छगुत््रादौीनां ब्रीहियवादीनां 

चाऽसाघाररेभ्यः खसखबीजेभ्या जायमानानां साधारणं निमित्तं 

भवति पर्जन्यः, न यसति पर्जन्ये .रसपुष्यफलपलाभादि वेषस्े 

तेषां जायते नाप्यसत्सु खसबीजेषु, एवं जीवकतप्रयलापेत्त ई - 

र स्तेषां श्रएभाष्रटभं विदध्यादिति िव्यते। ननु छतप्रयल्ापेच- 

त्वमेव जीवस्य परायत्ते करटले नोपपद्यते । नैष दोषः, परायत्त- 

ऽपि दि करटले करोत्येव जोवः, कूव॑न्तं डि तमोश्चरः कारय- 

ति। अपि च पूर॑प्रयन्नमपेच्छेदानीं कारयति पूवैतरञ्च म्रयन- 

धर्माधर्माभ्यामेव फलत्रैषम्यसिदेरलमीखरेरेचयाश्द्खा बीनेरेवा- 

रव षम्य सिद्धेः पव्जेन्यवयश्यं स्यात् | यदि विश्ेषडहेतूनां साधा- 
र गद्ेत्वपेच्तत्वात्र वय्यं तदि इश्वरस्याऽपि साधार्णहेतुत्वाच्च वय- 

च्येमिव्याद | पजंन्यवदिति। दृद्ान्तं विदख्णाति। यथति। अति 

दीघेवल्ली ग्रन्ययो गच्छाः पुष्यस्तवका वा, गु्प्रस्त॒ कखवल्य इति भेदः| 
किमीचखरस्य कारयिटत्वे जीवस्य कष्टत्वं न स्यात् इत्यापाद्यते उत 
चक्रकापत्तिवौ नाद्य इत्याद | रेष दोष इति अध्यापकाधीनस्य 
वटोर्मख्याध्ययनकटत्वदप्रानादिति भावः| चक्रकं निरस्यति अपि 

चेति| अनवद्यं जीवस्य कत्वं इनशरस्य कारयिदटत्वद्चेति शषः। 

# चदिता दति वघ नाल्ति। 



९८४ रन्नप्रभाभासिते। [अ ०२।पा ०३ | 

मपेच्च पव॑मकारयदित्यनादिलात् संसारस्यानवद्यं । कथं पन- 

रवगम्यते कछतप्रयन्नापेत् ईश्वर दतति। विडितप्रतिषिद्धा- 

तरेयथ्यादिभ्य इत्याद एवं दि खगंकामा यजेत, ब्राह्मणि न 

हन्तव्य दल्येवंजातीयकस्य विद्दितस्य प्रतिषिद्धस्य चावेयथ्यं 

भवति, अन्यथा तदनथकं स्यात, ईशर एव विधिप्रतिषेधयोा- 

निं च॒ज्येत अत्यन्तपरतन्त्रत्रात् जोवस्य । तथा विहितकारिण- 

मण्यनर्येन संखजेत् प्रतिषिद्धकारिणमप्ययन, ततश्च प्रामाण्यं 

वेद स्यास्लमियात् । ईश्वरस्य चात्यन्तानपेचत्े लेोकिकस्याऽपि 

परूषकार स्य वेयथ्ये, तथा | देशकालनिमित्तानां पूवाक्तदेष- 

प्रसङ्गखत्येवंजातीयकं देषजातमादि यहणेन दशयति ॥ 

अंशा नानाव्यपद् ए्णद न्यथा चापि द्ाशक्रितवादित्व- 

मधोयत एके । ४३॥ 

जोवेश्वरयेारुपकायापकारकभाव उक्तः, स च सब्बद्भू- 

संशखधरस्य सपेतच्तत्वे विध्यादिश्ास्त्रप्रमारान्यधानुपपत्तिं प्रमाणयति । 
कथमिव्यादिना। णवं सापेच्त्वे सत्यवेयश्यं भवति अन्यथा नपेत्त्वे 
वेयथ्ये प्रपञ्चयति। रंश्वर डति। तथोः स्थाने स खव नियुज्येत 
इत्यभिषिच्येत तयोः कायं सरव कुयादिति यावत्। तथाच जौ- 
वस्य निर्पत्तेख्चरपर तन्तरत्वाद्िध्यादि शस्त्रम कि{त्करमनथंकं स्यात् 
स्ति सम्बन्धः | ऋखदिशब्दायंमादइ। तथेति । पुरुषकारः प्रयलः। 
पृवाक्तदाघाऽक्ताम्यागमादिः, तस्मात् कमसापकच्ेश्रस्य कारयित्वा 
दव दयवद्यादिखतेविष्यादिश्रुयविराघडति सिदधं॥ 

अंशः “णका नित्यः खप्रकाण्ट नाणुरकता जीव" इति एधिततक्त- 



[अ ०२।पा ०३] शा ङ्र ब्रम ङचभाष्ये | ९५८५ 

यारोव लाके दृष्टः, यथा खामिग्टत्ययोयंथा वाऽिस्फुलिङ्गयोः । 

ततञख जीवेश्वरयारण्यपकायापकारकभावाभ्युपगमात् किं खा- 

भिश्त्यवत् सम्बन्धः आहाखित् विस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विचि- 

कित्ायामनियमे वा प्राप्नाति, च्रथवा खामिग्त्यप्रकारेष्ठेवे- 

शिचीशितव्यभावसय प्रसिद्धलात् तद्विध एव सम्बन्ध दति प्रा- 

भ्रोति। अतो ब्रवीति अंश दूति) जोव ईश्यरस्यांशेा भवितुमदंति 

यथाऽगनेविस्फुलिङ्गः। रेण दूवांशः, न दि निरवयवस्य मुख्याऽणः 

सम्भवति। कस्मात् पृननिरवयवत्वात् ख एव न भवति नानाव्यप- 

दे शात्। सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः एतमेव विदित्वा म॒नि- 

भवति "य आत्मनि तिष्टन्नात्मानमन्तरोा वमयति" दति चेवंजा- 

तीयकोा भेदनिरदँशेा नासति भेदे युञ्यते। नन चायं नानाव्यप- 

देः खतरा खामिग्त्यसारूये युज्यत दति, श्रत ्ाद, अन्यया 

चापीति। न च नानाव्यपरेशार्व कवलादशव्रप्रतिप्तिः किं 

तद्यन्यया चापि व्यपदेशा भवत्यनानालस्व प्रतिपादकः। तथा 

मदार्थस्या्र ब्रद्येक साधनेन मेदाभेदखरतीनां विगाधसमाधानात् पाद- 
सङ्तिः। पुवंपच्चौ प्रयगभिन्नत्रद्यासिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः| 
मुवाल्लोपक्नायपज्नारकभावात्तिप्ं ज]वांश्योाः सथ्वन्धं विषयीङ्चत्य 

दिविघटदान्तद्गनःत् संशवमाइ। ततश्चेति । प्रसिडढखश्वामित्व- 
सम्बन्धसम्भवाद्यः क्त् सम्बन्ध इत्यनिवमेा न युक्त इत्यर्चेराद्। 
खथ वेति। अनेन य आत्मनि तिषटल्चित्यादि्रुतिप्रसिदभेदकोटि- 
द॑ङ्िता। र्वं तत्त्वमसीयादिग्तिसिद्धा मेदकाटिर्जद्व्या, तथाच 

 मेदाभेदश्चुतीनां समबलत्वादिरोाधे सति सम्बन्धानिश्चयात् सम्बन्धा 
4 † 



६८६ रनप्रभाभासिते। [च ०२।पा ०३ | 

दि एकं णाखिनेा दाशकितवादिभावं ब्रह्मण मनन्ति श्राथ- 
वंशिका बह्भखक्ते ब्रह्मदाशा ब्रह्मदादा ब्रद्धोमे कितवा उत. इत्या- 

दिना। दाशाय एते केवत प्रसिद्धाः ये चाम दाशः खामि- 

न्यात्मानमुपक्विषन्ति ये चान्ये कितवा द्युतटत्तास्ते संव ब्रहीवेति 

दीनजन्तृद्ाहरणेन सवषामेव नामरूपरछतकार्यकर णसङ्ातप्र- 

विष्टानां जीवानां ब्रह्मवमाइ तथा चअन्वचापि ब्रह्यप्रक्रियाया- 

मेव अयमथः प्रपच्यते शंसतो लं पमानसि वं ङ्मार उतवा 

कुमारी लं जीणा दण्डेन वञ्चसिलं जाता भवसि विश्वतोमुखः" 

दति, “सवाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कलाभिवदन् 

यदास्ते" इति च। ननान्योऽताऽसि इष्टाः इत्यादिश्रुतिभ्व- 

खास्यार्थसख सिद्धिः । चेतन्यञ्चाविशिष्टं जोवेश्वरयायंयाऽश्चि- 

विस्पलिङ्गयोरोष्एयं। चता मेद्ाभेदावगमाभ्यामंशवावगमः । 
क्ुतखांशलावममः॥ 

पेच्ख पुवीह्तोपकायापकारकभावस्यासिदिरिव्ाक्तेपात् सङ्गतिः । 
लाकसिद्धानयात्मक्भेदानुवादित्वेन मेदश्चतीनां दुबैलत्वादन्ञातफ- 
लवदभेदयुत्यनृसारेण प्रकल्ितभेदनिबन्धनोऽशांश्िभावः सम्बन्ध इति 
सिडान्तयति। त इत्यदिना अभ्रः सांशत्वेऽपि निव्कलेश्वरस्य 
क्य साद्त्वमत आाद। अश्र इवेति। जीव इव्यनुषङ्कः| भेदव 
चत् खखामिभावा यक्ता नांशंशिभाव डति श्रङ्ते। नन चेति। अभ. । 
दस्याऽपि सत््वाद््राशिभाव इत्याद | त डति। वञ्चसि गच्छसि 
यदास्ते यो नामरूपे निमाय प्रविश्य वयवद्करन् वतते तं विदानग्छता 
भवतीति ु्थः। श्रुतिसिदधामेदे युक्तिमाह । चेतन्यच्चेति। जवा 
न्रद्यव चतन्त्वाद्रद्धयरवदित्धः। 



[अ०२।पा ०३ |] षरा र रद्य खच भाष्ये । ६८७ 

मन्त्वणाच ।॥ ४४॥ 

मन्तवणंञतमय॑मवगमयति (तावानस्य मडिमा तता ज्या- 

यां पृरुषः। पादोऽस्य सवा शतानि त्रिपादस्वाऽच्टतं दिवि" 
दति ्रचश्धतशब्देन जोवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दि- 

शति “अरददिंसन सर्वश्चतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः" दति प्रयोगात्। 

अंशः पादो भाग दृत्यनथान्तरं, तस्मादण्यंशतलागमः। कूत- 

खांशत्वावगमः ॥ 

क 

अपि च स्मयते । ४५॥ 

ईश्वरगीतासखपि चेश्वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते “ममेवांभ 

जोवलाकं जोवन्तः सनातनः इति) तस्मादष्यंशलावगमः। 

यन्तूक्तं खामिर्टत्यादिव्वेवेशित्ौशितवयभावे लाकं प्रखिद्ध् दति! 

यद्यप्येषा लाकं प्रसिद्धिस्तयापि शास्ताचंशांशिवमीगशिचीशि- 

~~~ 

च्यस्य सहखणशीषेपु रुषस्य तावान् पपञ्चो महिमा विभतिः पुरुषस्त- 
स्मात् प्रपञ्चो ज्यायान्मदत्तरः | भूतानि दिने जीवा इव्य् नियाम- 
कमा । अद्धिंसन्चिति | तीोथानि शस्तोक्तकमाणि, तेभ्योाऽन्यच सवं- 
पाणिडिंसामकुवन् ब्रद्यलाकमाभ्नातोत्यथंः। अत्र भूतशब्दस्य प्राणिषु 
प्रयोगात् खतरात्तामन्त्ेऽयि तथेति भएवः। भुतानां पादत्वेऽपि चंत 
कुतस्तचाइ | अंशः पाद् इति॥ 

जीवस्य युरुषदक्तमन््ाक्तभगवदश्त्वे भगवद्भरीताम्दाहरति खच- 
कारः। अपि चेति। अव्यन्तभिन्ने इशिचोशितव्यभावप्रसिद्धेः इशि- 
तव्यजीवस्य कथयमीशखरंशत्वमित्याशङ्खा कल्पितभेदेनापीशितव्यत्रा- 
पपत्तेः च्यनन्यथासिद्धाभेद शास््रबलादंएरत्वमित्याद | यत्तित्यादिना। 
ञ्ैपाधिके खरस्य नियन्तुत्वे जीव ण्व तच्चिवन्ता किंन स्यादि- 

4८2 



६८८ रन्नपरभाभासिते। [अ ०२)पा ०३ 

तव्यभावख निञ्चौयते। निरतिशयापाधिसम्यनसखेश्वरोा निदी- 

नोपाधिसम्पन्नान् जोवान् प्रशास्तोति न किञ्चिद्धिप्रतिषि- 

ध्यते। अच्राइ ननु जोवेश्वरां्रलाभ्युपगमे तदीयेन संसार- 

दुःखापभागेनांग्नि ईश्रस्याऽपि दुःखित्वे खात्, यथा लाके 

दस्तपादाद्यन्यतमङ्गतेन दुःखेनाङ्गिना देवदत्तस्य दुःखितं 

तद्त्। ततञ्च तत्मान्नानां महत्तरं दुःखं प्रान्रुयात्, च्रताऽवरं 

पृवावस्थः संसार एवाखिति सम्यग्द् भना नयेक्वप्रसङ्गः स्या- 

दिति। ्रचाच्यते॥ 
डः + 

प्रकाशादि वन्नवं परः ॥ ४६ ॥ 

यथा जोव; संसारदुःखमनुभवति नेवं पर ईश्वरोाऽनु- 

भवति दति प्रतिजानीमदे। जोव दयविद्यावेशवशाद्दाद्या- 

त्मभावमिव गत्वा तत्तेन दुःखेन दुःख्यहमिति अविद्या- 

छतं दुःखापमोगमभिमन्यते नेवं परमेश्वरस्य देहादात्मभावे 
-- --  -- --- - ----____ ब] बब] ब]  ---------- ̀  ̀ 

व्यत खाद । निरतिग्रयेति। नितरां दीनः शएरोराद्युपाधिः, अक्ता 
निकोपाधितारत्म्यादीप्रोशितव्यव्यवस्था, न वस्ततः। तदुक्तं सुरेरा- 
चार्यः ^“प्रोशितव्यसम्बन्धः प्र्यगन्नानहेतुजः। सम्यगज्ञाने तमोष्वस्ता- 
वोखरागामपीखरः'” इति । उत्तरसूचमवतारयति। अच्राहेति। इश्वरः 
खाप्रदुःवेर्दुःखी चं ग्ित्वात् देवदत्तवदिव्य्थः। ततः किं तचा | तत- 
चति । ज्ञानात् सवंाश्दुःखसमद्िप्राष्यपेच्तया संसारोाऽवरं तच ख- 
दुःखमाचानभउादिव्ययः॥ 

नवं पर इति प्रतिज्ञां विभजते। यथा जोवङ्ति | देवदत्तटृद्धान्ते 
भ्नान्तिकामकमरूपदुःखसामम्रौीमत्वमपाधिः तदभावात्नेश्वरस्य दुःःखित्व. 
प्राप्निः। उक्तद्धतदभेदे$पि विम्वप्रतिबिम्बयेधमव्यवस्येति भावः| दुःख 



[अ०२।पा०द] षराङ्करतब्रद्य खच भ्ये | ९८८ 

द्ःखाभिमानोा वास्ति। जोवसख्याऽपि अविद्याकतनामद््पनि- 

छेत्तदेदेद्धयाद्युपाध्यविवेकभ्च मनिमित्त एव दुःखाभिमानोा 

न तु पारमार्थकोऽस्ति। यथा च खदेदगतं दादच्छ 

दादिनिमित्तं दुःखं तद्भिमानश्वान्यानुभवति तथा पुत्त- 

भिचादिगाचरमपि दुःखं तदभिमानथवान््ैवान॒भवत्य दमेव 

पन्चोऽदमेव मिचमिल्येवं ल्लेहवग्रन पुत्तमिचादिव्वभिनिविश- 

मानः। ततख॒ निशितमेतदवगम्यते भिथ्याभिमानञ्मनि- 

मित्त एव दुःखानुभव इति। वखतिरेकदशनाकेवमवगम्यते। 

तथा हि पुतच्तमिचादिमल्यु बङ्वृपव््टेषु तत्सख्वन्धाभिमा- 

निषितरेषु च पुत्तो ग्टता मितं ब्टतभ्त्येवमादुद्राषिते ये- 

षामेव पुतच्चसिचादि मच्वाभिमानस्तेपामेव तन्निमित्तं दुःखमत्य- 

द्यते नाभिमानददीनानां परिव्राजकानां । रतश जकिकस्टा- 

ऽपि पुंसः सम्यम्द् भनाथवच्चं दृष्टं किमत विषय्ून्यादात्मना- 

ऽन्यदर स्व न्तर मपश्यतेा नित्य चेतन्यमाचसखरूपसटेति। तस्मान्नास्ति 
सम्यग्द्शनानथक्यप्रसङ्ग; । प्रकाशादिवदिति निदशंनापन्यासः। 

यथा प्रकाशः सेयंञ्चान्रमसो वा वियद्माप्यावतिष्ठमानोऽङ्कुखा- 

द्युपाधिसम्बन्धात् तेवु खजुवक्रादि भावं प्रतिपद्यमानेषु तन्तद्धा- 

भ्रान्तिक्लतत्वं प्रपच्चयति । जोवस्यापीद्यादिना। खरान्तो सत्यां दुःखमि- 
व्यन्वयमुक्ता भान्यभावे दुःखाभावः। द्रनाचम्नान्तिकछतं दुःखमिति 
निश्चीयत स्त्याद् । व्यतिरेकति। इतरेष्वभिमानग्रन्येखित्यर्थः। 
जीवस्यापि सम्यग्ज्ञाने दुःखाभाव ददः किम् वाच्यं नित्यसवंद्धे- 
स्स्येद्या इ । अतच्चेति । रवमंश्त्वे हेतः सेपाधित्वमक्वा योऽशो स 
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वमिव प्रतिपद्यमानेाऽपि न परमार्थतस्तद्धावं प्रतिपद्यते, 

यथा चाकाशे घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानाऽपि 

न परमार्थता गच्छति, यथा चादशरावादिकम्पनात् तद्गते 

खयंप्रतिजिम्बे कम्यमानेऽपि न तद्वान् खयः कम्पते, एवमविद्या- 
म्रत्युपस्यापिते बद्याद्यपाश्युपडिते जीवास्येऽ$भे दुःखायमानेऽपि 

न तद्वानोखरो दुःखायते जीवस्याऽपि दुःखप्रािरविद्यानिमि- 

त्तेवेल्यक्तं । तथा चाविद्यानिमित्तजीवभावच्य॒दाखेन ब्रह्मभावमेव 

जोवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः (तत्वमसि इत्येवमादयः, 

तस्मान्नास्ति जेवेन दुःखेन परमात्मने दुःखिलप्रसङ्गः ॥ 

स्मरन्ति च ।॥ ४७ ॥ 

स्मरन्ति च व्यासादयः यथा जेवेन दःखेन न परमात्मा 

दःखायते दति। 

“तच यः परमात्मा दिस नित्यो निगणः खतः। 
न लिप्यते फलैख्ाऽपि पदमपचभिवाम्सा ॥ 

कभ्ात्मलपरो येऽ मेाचबन्धेः स यज्यते । 

स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पनः" ॥ इदति। 

वस्ततः खांग़रधम्वानिति व्याप्िख्यलचये यभिचारयति। प्रकाणादिव- 
दिति । वस्ततः खांए्दुःखित्वसाध्यस्य दवद्त्तदटृद्ान्ते वकल््यमप्याह। 
जीवस्येति । कल्पितदुःखित् साध्यन्तु भ्वान्याद्यभावादीश्वरे नास्ती्युक्त, 
किञ्च जीवस्येश्वरस्य वा वस्तता दुःखित्वान्मानं न युक्तं अगसबाधा- 
दित्यादइ। तथा चेति । दुःखित्वे तद्भावापदेष्े न स्यादित्यथेः। 

सत्याप्यनुमानं बच्यमिव्याह। सरन्ति चेति। खच वयाचद्े। सर 

न्तीति । तच जीवपस्यामुध्ये करमेत्मा कमाञखया जीवः। द्श्न्धिवाणि 



[अ ०२।पा०द्] श्रा ङ्गर व्रह्म खच भाष्ये। ६९१ 

च शब्दात् समामनन्ति चेति वाक्यशेषः। "तयेारन्यः पिप्लं खा- 
दत्यनसन्न्योऽभिचाकथिः दति “एकस्तथा सव्श्यतान्तरात्मान 

लिप्यते लोकदुःखेन बाद्धयः' दति च। चाद यदि तदं एक एव 

सर्वेषां ग्तानामन्तरात्मा स्यात् कथमनज्ञापरिदारो स्यातां 

लाकिक वैदिकी ठेति। ननु चांगेा जीव ईश्नरखेत्यक्तं त 

डेदाचानन्ञापरिदारोा तदाश्रयावव्यतिकोणादृपपद्धेते किमच्र 

चाद्यते इति उच्यते नैतदेवं, अनंशलमपि दि जोवस्याभेरवा- 

दिन्यः श्रतवः प्रतिपादयन्ति (तद्यदा तद् वानुप्राविशत्' 'नान्यो- 

 ऽतेाऽस्ति द्रष्टा" श्टत्योः सग्टद्युमाघ्रोति च इ नानेव पश्यतिः 

“तत्वमसि “अद ब्रह्मास्मि ईत्येवंजातोयिकाः। ननु भेद्ाभेद्ाव- 
गमाभ्यामंगतं सिष्यतील्युक्तं । स्वादेतदेवं यद्युभावपि भेदाभेदौ 

प्रतिपिपादयिषित खाता, च्रभेद् एव लच प्रतिपिपादयिवितः, 

नद्मात्मलप्रतिपन्तो पुरूषाधेसिद्धेः। खभावप्रापतस्ठु भदाऽनू- 

द्यते। न च निरवयवख ब्रद्यणे मु्येऽशा जीवः सम्भवतोल्यक्त, 

पञ्च पाणाः मनो नुद्धिश्धति सप्तदणसष्याका राष्रिलिंङ्क । चे चष्ब्दः 
श्ुतिसमुचयाथै इन्याह । चण्रब्दादिति। यथादित्यः प्रकाश्यरोषेनं 
लिप्यते तयेत्यथः | यता बाद्याऽसङ्गः तस्मात् न लिप्यते, ख्वमंशित्वछ्लत- 
मीरे दोवं निरस्यांष्र दइव्य॒त्तं जीवस्यांशत्वं देहाद्युपाधिकभिति 
स्पुटयितुमव्यन्तखरूपेक्यमादाय।च्ठिपरति । अच्रादेव्यादिना। कथं तदं 
इत्यन्वयः। तद्धेदादणभेदात् | निर्वववत्रद्मणे मुख्यांएेन सम्भव. 
तीति वदता सिद्धान्तिना भेदो नास्तीदयुक्तं भवति, मेदाभावे चांशां- 
शि्त्वाभावादनेन्ञादिभेदाव्यवदारानुपपत्तिरिव्याच्तेपाभिप्रायः। न वयं 
भेदस्यासत््वं नरष्टङ्वत् ब्रूमः, किन्तु निश्यातवं वद्ामः। तथा च 
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तस्मात पर एव एकः सवेषां श्ताना मन्तरात्मा जोवभावे- 

नावण्थित इत्यते वक्तव्ानन्ञापरिदारोापपत्तिः, तां ब्रमः॥ 

[> ॐ न म ठि 

अनुज्ञापरि दारा द् दसम्बन्धाञज्छातिरादि वत् ॥ ४८ ॥ 

चते भायामुपेयादित्यनज्ञा, गवङ्गनां नोपगच्छेदिति 

परिदारः, तथाऽशीषोमोयं पश्टं सज्ज्ञपयेदित्यनज्ञा, मा दि 

स्यात् सवा श्ूतानीति परिहारः, एवं लाकंऽपि मिचमुपसेवित- 

व्मित्यनुज्ञा, श्रः परिदतव्य दति परि दारः, एवम्यकाराव- 

नज्ञापरि दा रावेक्वेऽप्यात्मनो दे दसम्बन्धात् स्वातां । दे हेः सम्ब- 

न्धो दे दसम्बन्धः। कः पुनद दे सब्बन्धेः। दे हादिरयं सक्गाताऽद- 

मवेत्यात्यनि विपरोतप्रत्ययात्पत्तिः। दृष्टा चसा सवप्राणिनां 

च्रं गच्छाम्यदमागच्छामि च्रदमन्धाऽहमनन्धाऽदं मृटोाऽद- 

ममूढ दत्येवमात्मिका। न ह्यस्याः सम्यग्द् शनादन्यन्निवारक- 

मस्ति। प्राक् तु सग्यण्द्शंनात् म्रततेषा भ्वान्तिः *सवेजन्तूनां । 

तदेवमविद्यानिमित्तदेदादयुपाधिसमस्बन्धङूतादिगेषादेकाव्टाभ्वु- 

पगमेऽपि अनुज्ञापरिदाराववकसष्यते, सम्यग्दर्शन स्त्यन ज्ञा- 

परिदारानथक्यं प्राप्न न तस कतायैवान्नियाज्यवानु पपत्तेः । 

देदहाद्यपाधिमेरेनांशजीवानामाब्रद्यबाधात् कल्ितभेदाद्धदव्यवहा- 

रापपत्तिरिति चरेण समाधत्ते । तामिव्यादिना॥ 

नन भ्रान्तेः कुतशित्तरत्ता व्यवद्धार विच्छेदः स्यादित अाह। 

न यस्या इत्यादिना। प्रतता सन्तता, विशेषा भदः, अनियाज्यत्वा- 

द धविद्ः। ष्रारहानर्यक्मिषमिव्यादइ। न तस्येति। नियोगविषय- 

# सद॑जन्त्च्विति वधे० का०। 
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हेयापादटेययारिं नियोज्या नियोक्तव्यः स्यात्, अत्मनस्वतिरिक्त 

देयमपादेयं वा वस्वपण्वन् कथं नियुज्येत, न चात्माऽऽत्मन्येव 

नियोज्यः स्यात् शरीरव्यतिरोकदशिन एव नियेाज्यतवमिति 

चेन्न तत्सं हतव्ाभिमानात् । सत्यं व्यतिरेकदशिनोा नियोज्यं 

तथापि ्ेमादिवद्टेदाद्यसंहतव्मपश्यत एवात्मनो नियेाज्य- 

ल्ाभिमानः। न डि रेदाद्यसंहतलदर्भिनः *कस्यचिद्पि नियमे 

ष्टः किमुतेकाव्यदशिंनः। न च नियागाभावात् सम्यम्द्भिने 

यथेष्ट चे्टाप्रसङ्गः, सवंचरभिमएनखेव प्रवतेकलात्, अभिमानाभा- 

वद सम्यग्टशिंनः, तस्माद दसम्बन्धादेवानुन्नापरिदारो ज्या ति- 

रादिवत्। यथा ज्यातिष एकवेऽपि श्रि: कऋब्ात् परिद्धियते 

नेतरः, यथा च प्रकाशर एकस्यापि सदितुरमेध्यप्रदेशसम्बन्धः 

परिद्धियते नेतरः ब्रएविश्चमिष्ठः, तथा मैमाः प्रदेश वज्- 

देताभावादात्मन्यसाध्ये नियो गान॒पपत्तेनं ब्रद्धविच्चियोज्यं सव्यर्थः। न- 
न्वामुद्धिकपफलदहेतुके कमणि दहभिन्नात्मविवेकिन रख्वाधिकारी वान्यः, 
तथा च त्रद्यविच्नियेाज्यः विवेकित्वात् कमाधिकारिवदिति शङ्कते । 
शर री रुव्यतिरेकेति। परेरतच्तविवेकस्यएपराच्तममाविसेधित्वात् कमिण 
द हाभेदभ्नमाऽस्ति, तया च ग्नम उपाधिरिति परिहरति नेव्यादिना। 
चथा बोम देदाद्धिन्नं तद्ददमिव्यपश्यतः मान्तखे्यर्यः| त्रद्यविन्ि- 
याज्यः अम्नान्तत्वात् सुघुप्तवदिव्याह। न हति | दहादिष्वसंदतत्व- 
दशनः संदतत्वदशनगरून्यस्य भेदभ्ब्ान्तिरदितस्य सुमु्स्येति यावत् । 
ज्नस्याऽपि भ्-्त्यभावकाल नियाज्यत्वं नदृष्टं किम् वाच्मात्मविद् 
इव्यथः अनियेज्यत्वे बाधकमाश्ङ्खा परिदरति। नचेति । विषय- 
वेराग्यस्य ज्ञानार्थमभ्यस्तस्य ज्ानान्तरमनढत्या विषयेषु प्रवतेकरा- 
अनिखत्तेन7तिप्रसङ्ग स्व्यर्थः। यदुक्तं भगवता ^रसाऽप्यस्य परं दृष्ट 
निवतंतेः इति। खवमनुज्ञादिपरसङ्गनानियेज्यत्वं विदुष उक्ता प्रकत- 

4171; ` ` *कञ्चिदपौति वर्षः ̀  ४, 
4 



६९8 रलप्रभाभासिते। [ख०२।पा ०३ | 

वेदूयादयः उपादीयन्ते, भामा श्रपि सन्ता नरकलेवरादयः 

परिदधियन्ते, तथा मूचपुरीषं गवां पविच्रतया परिण््यते, तदेव 

जात्यन्तर परि वज्येते तदत् ॥ 

असन्ततेशचाव्यतिकरः॥ ४८ ॥ 
स्यातां नामानज्ञापरिदहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयो- 

गात्) यस्यं कमेफलसम्बन्धः स चेकाद्याश्यपगमे व्यतिकीयेत 

सखाम्येकलादिति चेत्, नैतदेवं, असन्ततेः । न दि कतु भाक्तखा- 
त्मनः सन्ततिः सर्वैः शरीरैः सम्बन्धाऽस्ति। उपाधितन्त्ा दि 
जीव इत्युक्तः उपाध्यसन्तानाच नास्ति जीवसन्तानः, ततश्च 

कमंव्यतिकरः फलव्यतिकरोा वा न भविष्यति) 

आभास एव च ॥ ५०॥ 
आभास एव चेष जीवः परस्यात्मन जलदर्यकादिवत् 

प्रतिपत्तव्यः, न स एव साक्तान्नापि वस्वन्तर । अतख यथा 

मुपसंहरति | तस्मादिति रखकस्याप्य॒पाधिमेदात् अनक्ञापरिदार्यो 
टं न्तमा | ज्योतिरिति कव्यं मांसमत्तीति कव्यादशुचिः भ्सशा- ` 

नाभ्रिरित्ययंः॥ 
शङ्कोत्तरत्वेन खचं व्याचष्टे। स्यातामिद्यादिना। यद्यपि स्यल- 

दोह सम्बन्धाद् पादानपरित्यागा स्यातां तचाप्यन्यकतकमफलमितर- 
णापि भ॒नज्येतति कमफलव्यतिकरः साङ्यं स्यादि विश््दधिस्य ख- 

 मोदिभागावोगेनाविशिद्ात्मन रख्कस्यव भोक्तुत्वात् । तस्मात् खगं 
नरक चेति व्यवस्यासिडधये खआत्मखरूपभेदो वाख इति शङ्गगाथः। 

भवेत्तदा साद्य यद्यनपद्ितात्मन रव भाक्तत्वं स्यान्न त्वेतदस्ि। तदू. 
गसारत्वादित्यच माक्स्यापि, बद्यपडितस्येव कट्टत्वादिस्थापनात्, तथा 

च बद्धः पररदेदहासम्बन्धात् तदुपद्धितजीवस्य नास्ति परद्इसम्बन्ध 
ति बुदधिभेदेन भोत्तभेदान्न कमादिसाङ्गयमिति समाधानायः।॥ 

क 
` नकषा = 9 
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[अ०२।पा०३] षराङ्र ब्रद्मङचभय्ये | ९९५ 

नेकस्मिन् जलखूयंकं कम्यमाने जल्र्यकान्तरं कम्यते, एवं 
ॐ [र (५ 

नेकस्मिन् जीवे कमफलसम्बन्धिनि जीवान्तरस्य तत्सस्बन्धः, 

एवमव्यतिकर एव कमफलयोाः श्राभासस्य चाविद्यारतलात् 

तदाश्रयस्य संसारा विद्यारुतत्रोपपत्तिरिति तद्युद्ासेन च 

पारमार्थिक ब्रह्मात्मभावस्योपदेशेापपत्तिः। येषान्त् बद्व 
्रत्मानस्ते च स्वं सर्वगतास्तषामेवेष व्यतिकरः प्राघ्नाति। कथं 

बवे विभदञ्चात्मानयतन्यमाचसरूपा निगेणा निरतिशया 
©+ * 9 ॐ 9 € ~ 

तदथं साधारणं प्रचानं तन्निमित्तेषां भोागापवगसिद्भिरिति 

साह्याः। सति बह्ले विभुवे च घटकुद्यादिषमानाः द्रवखमाच- 

अशव्याद्यदधचे जीवस्वाश्त्वं घटाकाशस्यवापाष्यवच्छेदबद्धोक्तं स- 

सप्रति ख्वकारेणावच्छेदपच्तारुचिं दचयन् कत्पं रूपं प्रतिरूपो 
नभवेव्यादिखतिसिद्धं प्रतिबिम्बपच्तमपन्यस्यति भगवान् खूचकारः| 

च्छाभास रुव चति स परमात्सवानपह्िता जीवो न भवति 

उपाध्यनभवात् नापि तता भिन्नः, स रष डद प्रविष्ट इन्ाद्य- 

भेदश्तिस्मतिविरोघधात्, तस्म्ादविद्यातत्कायबद्यादिप्रतिजिम्ब ख्व 
जीव इव्यथः अस्मिन पत्ते बद्धिप्रतिबिम्बभेदात् खगं नरकोव्यादि- 

व्यवस्था जीवस्याविद्यकत्वादिदययया मात्तश्ेव्युपपद्यत इत्याद । अतश 
व्यादिना। यस्यं भस्करस्य प्रलापः प्रतिबिम्बस्य नापाधिसंख्दतवां 

कल्ितत्वं किन्त खरूपेगेव, अतः कल्यितप्रति निम्बस्य मक्त स्थि्यये- 
गात् नजीवत्वं इति स सिद्धान्तरहस्यान्नानकछत डव्यपेच्तनोयः। यदि 

द्पणे मखं ग्ुक्ता रजतवत कल्पितं स्यात् तदा नद सर्जतमिति खरू- 
य बाधवद्चेदं मुखमिति बाध्यं स्यात्, अता नास्ति दपंणे मुखमिति सं. 
सगंमाचरबाधान्मदौयं मृखमवेदमित्यबाधितमु खामेदानुभवात् संद 
त्वेतैव कल््यितत्वं परवेश्र वाव्येख्ा{वकछछतब्रद्मणए रव प्रतिनिम्बभावाख्य- 
प्रवेशक्तेनं खरूपक्ल्प ना, पराक्रान्तं चाच दपंणटीकावामाचर्येरित्य- 

# ब्रद्यभावस्येति वधे°। 
4८: 



६९९ रलरपभाभासिते । [अ ०२।पा०३ | 

खरूपाः खतोऽदेतना आत्मानस्तद् करणानि चाणनि मर्नांसि 

्रचेतनानि तचात्मद्रव्यार्णं मनोद्रवयाणं च खंयागान्न वे- 

च्छादयेा वैशेषिका आत्मगा उत्पद्यन्ते, ते चाव्यत्तिकरेण 

मरत्येकमात्यसु समवयन्ति, स संसारस्तेषां नवानामात्मगुणा- 

नामत्यन्तानत्पादो मक्त दति काणादाः | तच साह्यानां ता- 

वद्धैतन्यखरूपलात् सवैत्मनां सन्निधानायविकेषाच्च एकस्य 

सुखद्ःखसव्बन्धे सवेषां सुखदुः खसम्बन्धेः प्राप्नोति। स्यादेतत् 

अ्धानम्रदत्तेः प॒र्षकेवलार्यलात् व्यवस्था भविव्यति। अन्यथा 

दि खविन्डतिस्यापनाथा प्रघानप्रटल्तिः स्यात्, तथा चानि- 

माच्तः प्रसज्येतेति! नैतत्सारं। न द्यभिलषितसिद्धिनिब- 

न्धना व्यवस्था शक्या विज्ञातुं, उपपत्या तु कयाचित् 

व्यवस्ये च्येतासत्यां पुनरूपपन्तौा कामं माश्दभिलषितं पुरूष- 

दौवच्छं, प्राप्नाति तु ववस्थादेत्भावाङ्गतिकरः, काणाद्ाना- 

पररम्यते। खवं खमते खरूपक्चेऽप्यपह्ितजीवभेदादसाङ्यमक्तं, सम्प्रति 

खच चकारखचितं परेषां साङ्कय वक्तमपक्रमते। येषाभिव्यादिना। 

नद्धिसुखद्ःखेच्छादेषप्रयलघमाघमेभावना नवात्मविशवगणः, सन्जि- 

चानादित्यादिपदाद्षदासीन्यमक्तं। साह्ेः खाभिपायं शङ्कते। स्यादेत- 

दिति | सवषां पंसां प्रछतिसान्निध्याद्यविण्टषे$पि प्रकतिरेव प्रति- 

परुषं नियमेन भोगापवगाथ प्रकत्तते, तथा चाद्श्यपरुषाथनियता 

पधानप्रढत्तिरिति भेगादिव्यवस्था, अन्यया नियमप्रटत्यनङ्गयेकारे 

खमादाव्यख्यापनाथौ प्रधानस्य प्ररत्तिरित्यदटेश्यविघातः स्यादित्यथंः। 
जडप्रधानस्याद्श्यविवेकाभावात् प॒रुषायस्याप्यनागतस्याचेतनस्यानि- 

यामकत्वान्न व्यवस्था मानयक्तिश्रन्यत्वादित्यादहइ। नतदिति। यो डि 

निवामकाभावेनादेश्यविघातमापादयति तं प्रति तस्येवापादनमिदध- 

मिति भावः| तार्िकमतेऽपि भमोागदिसाङ्गयमित्यादइ। काणादाना- 
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 [अ०२।पा ०३] षा र ब्रद्ध खच भाष्ये । ९९७ 

मपि यदेकेनात्मना मनः संयुज्यते तदात्मान्तरोरपि नान्तरो- 

यकः संयोगः स्यात् सन्निघानाद्यविशेषात्, ततश्च देलविशेषात् 

फलाविशेष इईत्येकस्यात्मनः सुखद्ःखसंयागे सवात्मनामेव 

खमानसुखद्ःखलं प्रसज्येत । खादेतत् *श्रदृष्टनिमित्ता निय- 

माभवि्यतीति, नेत्या ॥ 

अदृष्टानियमात् ॥ ५१ ॥ 

बङ्ष्वात्यसु † आकाशवत् सवेगतेषु प्रतिशरोरं बाद्या- 

भ्यान्तराविशेषेण सन्निदितेषु मनेवाक्कायेधमाधम॑लक्षणं 
च्रदृष्टमपाच्येते। साद्यानां तावन्तदनात्मसमवायिप्रधानवति- 

म्रधानसाधारण्छान्न प्रत्यात्मं सुखदुःखोपभोगस नियामकम् 

पपद्यते । काणाद्ानामपि पूववत् साधारणेन श्रात्ममनः- 

संयागेन निव्॑तितस्यादृष्टस्यापि, अस्सेवात्मनः ददमदृष्टमिति 

नियमे देवभावादेष एव टदोषः। स्यादेतत् ्रदमिदं फलं 

प्राञ्नवानोदं परिदराणि इत्यं प्रयते इत्यं करवाणीत्येवंविघा 

अभिसन्ध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवतमाना अदृष्टखखात्मनां च खखा- 

मिभावे नियंस्यन्तोति, नेत्याद॥ 

मिति । इेतु्मनःसंयोागः, फलं सुखादि, यदात्माटृद्छता यो मनः- 
संयोगः स तद्ात्मनणरख्व सुखादिद्देतुरिति वयवस्धां शङ्गते। स्यादेत- 
दिति | खषेण परिदरति। नेव्यादहति ॥ 

पुवेवत् मनःसंयोगवत्, अदृटस्याऽपि सवात्मसाधारणत्वात् न व्व- 
स्थेयः | रागाद्निवमात् तज्नादटृदटनिवम इव्यागश्द्कोात्तरत्वेन सुच 
ग्रह्ाति । स्यादेतदिव्यादिना॥ 

> अदृष्टनियत इति वधं०। † अआकाश्वद्ति वधं नास्ि। 



६९८ रलपभाभासिते। [अ०२।पा०द्] 

८ मेः + 

अभिसन्ध्यादिष्वपि चवं । ५९॥ 
अभिमन्ध्यादोनामपि साधारणेनवात्यमनःसंयागेन सवीात्म- 

सन्निधो क्रियमाणानां निवमहेतलानुपपन्तेरक्रदेाषानुषक्ग एव ॥ 
[स् [र „4 4 

प्रद् णादि ति चन्नान्तभावात् ॥ ५३॥ 
अयाच्येत विभुलेऽप्यात्यनः शरौरप्रतिष्टेन मनसा संयोगः 

श रोरावव्छिन्रे एवात्यप्रदशे भविष्यति, रतः प्रदेशक्लता यव- 

स्थाऽभिसन्ध्यादीना दृष्टस सुखदुः खयो ख भदिव्यतीति। तदपि 

नापपद्यते, कस्मात् अन्तभावात्) विभुलाविगरेषाद्धि सवं एवा- 
[> न £ ॐ < [९ 

त्मनः सवशरोरव्वन्तभ॑वन्ति। तच न वेशेषिकेः शरोराव- 

च्छिन्नोऽप्यात्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्यः। कल्प्यमानेऽप्ययं 

निष्मदशस्यात्मनः प्रदेशः काल्यनिकलादेव न पारमार्थिकं 
॥ ९ * [र शै 

कायं नियन्तुं शक्राति। शरौरमपि सवेत्मसन्निधावुत्पद्यमान- 

मखेवात्मनोा नेतरेषामिति न नियन्तुं शक्यं । प्रदे शविशरे षाभ्युष- 

अनियमः उक्तदोषः, अखात्मान्तरप्रदेशस्य परदे दहे अन्तभावात् 
व्यवस्थेति श ङ्गा धः। | 

किं मनसा सयुक्तात्मेवात्मनः प्रदेशः उत कल्पितः। अदय 
सवात्मनां सव॑देदेषु अन्तभोव इति व्यवस्था। दितीवं दूषयति 
तच्च न व्रफ़धिकैरिति। सवौत्मसा्रिध्ये सति कस्यचिदेव पदशः 
कल्ययितुमश्क्वः निवामकाभावादिव्यथैः | प्रदेशकल्यनामङ्गेछ- 
व्या | कल््येति | कायंमभिसन्ध्यादिकं यस्यात्मना यच्छरीरं तच 
तस्येव भाग इति व्यवस्थामाश्ङ्लाइ | शरीरमपीति । प्रदेश- 
पत्ते दोषान्तरमाह । प्रदशेति। यस्मिच्नात्मपदे एद त्पत्तिः स 
किं चलः स्थरि वा, नाद्यः अचनेऽशिन्यंशस्य चलनविभागयेारस- 
म्मवादनात्मवाद्ापाताच्च | दितीये तस्मिन्नेव प्रदेशे परस्याऽपि भागद- 
शनाददृदटमर्।व्येकेनापि शरीरेण दयारात्मनेभागप्रसङ्ः। वद्यात्- 

४. 

1 



[ख ०२।पा०२] षराङ्करब्रद्यखचभाय्ये। ६१९९ 

गमेऽपि च दयेरात्मनोाः समानखुखद् : भाजः कदा चिरे- 
केनेव तावच्छरोरेणपभेागसिद्धिः स्यात्, समानप्रदेशस्यापि 
इयारात्मनारदृष्टस्य सम्भवात् । तथा दि देवदत्ता यस्मिन् 

प्रदेशे खुखद्ःखमन्व्यत् तस्मात् प्रदेशाद्पक्रान्ते तच्छरीरे 

यज्ञदत्तशरीरे च तं देणमनुप्राप तस्ापौतरोण समानः 

सुखद्ःखानभवेा दृश्यते सन स्यात् यदि दवदत्तयज्ञदत्त- 

योः समानप्रदेशमदृष्टं न खात्, खगाद्यनुपभेागप्रसङ्गख प्रद 

शवादिनः स्यात्, ब्राह्मणादिशरीरप्ररेशेष्वदृष्टनिष्यत्तेः प्रद 

शान्तरवतिंलाच। खगादयुपभेागस्य सवेगतलानु पपत्तिश्च बह्ना- 
मात्मनां दृष्टान्ताभावात् वद् तावत् तवं के बद्वः समानप्रद्- 

मदात् प्रदेश्योभदः तदापि तयोरेकदेहान्तभीवाद्धागसाङ्क तदवस्थं 
सावयवात्मवादप्रसङ्गख । किच्च यच यचात्मनः प्रद एरीोरादिसंये- 
गादद्धमुत्पन्नं तत्ततनैवाचलप्रदेशे स्थितमिति खर्गदिशसोरावच्छि- 
ब्नात्मन्यदृर्पभावात् भोगेन स्यात, अतः प्रदेष्भेदा न व्यवस्थापकः। 
यत्त॒ खचात्पन्नमदष्टं खाखये यच कचित् मोगहेतुरिति खगादिमेाग- 
सिद्धिरिति, तन्न मोागश्सेरात् टूरस्थाटृष्टे मानाभावादिति भावः। 
यद्पि केचिद्ाड्ः मनस र्कत्वेऽप्यात्मनां भेदेन संयोगव्यक्तीनां 
भेदात् कयाचित् संयागव्यत्वा कस्मिंश्िदे वात्मन्यटृद्टादिकमिव्यसाङ्क्य- 
मिति, तन्न संयागव्यक्तोनां वेजाव्याभावेन स्वासामेतरकदेदान्तः सवा. | 
त्मखद हं तु त्वापततः, तथाच सवात्मनां खकस्मिन् ददे भाक्तत्वं दुवार्। 
किच्च बह्धनां विभुत्वमङ्गोकछदय साङ्गयमकत्तां सम्मति कट्णां विभत्वम- 

सिद्धम मिद्धेवास्मि इत्यल्यत्वानभवात् मानाभावाचेत्याह | सर्वगत 
त्वानु पपत्तिश्वेति । किञ्च बद्भनां विभत्वे समानद्श्त्वं वाच्यं तचायत्ता 
चऋट्द्त्वादित्यादइ। वदति | नन रू्परसादीनामेकघटसथत्वं टृष्मिति 
चत् नायमस्मत्छम्मता ददन्तः । रूपस्य तजामाचतवाद्रसस्य जलमाच- 
त्वात् गन्धस्य एचिवीमाचत्वात् हव्ये वं तत्तदूणस्य ख ख ध्धेदेनाभेदात् 



०० रल्लप्रभाभाप्िते। [ऋ०२।पा०] 

शाखेति) रूपादय इति चेत् न, तेषामपि धम्ब्यंशेनाभेदा- 

लक्णमभेदाच न तु बह्टनामात्मनां लक्तणभेदोाऽस्ति अन्त्य 

विशेषवशाद्धेदोपपत्तिरिति चेत् न, भेदकल्यनाया अ्रन््यवि- 

गेषकल्यनायाखेतरोतराश्चयलात्, आआकाशदीनामपि विश्ुलं 

बरह्मवादि नेाऽसिद्धं काय॑लाग्युपगमात्, तस्म्ाद्ात्यैकलपच्च एव 

सवंदाषाभावदति सिद्ध ॥ 

दति ओमच्छारौरकमी्मांसाभाष्ये शङ्धरभगवत्यादरुते 

दितीयस्याध्यायसय ठतोचः पादः॥ ‰#॥ 

तजचखादिघधम्यतिरिक्तपटाभावात् | किच्चात्मनां बङत्वमप्यसिडं, खा- 
त्मत्वरूप लच्तणस्यामेदात्, तथा च देवदत्तात्मा यन्ञदत्तात्मनोा न भिन्नः 
आत्मत्व यन्द तात्मवत्। च वेप्रोधिकः शङ्गते। अन्त्यविष्ेघेति | 

नित्यव्यमाचढत्तयोा विष्रेषास्ते च खयं खाखयव्यावतका र्व न खेषां 
व्यावत॑कमपेच्तन्ते इत्यन्या उच्यन्ते । तथा च विष्षरूपलकच्तगभेदात् 
भवनत्यात्सभेद् इत्यथेः| न तावद्ात्मन्यनात्मनः सकाश्द्धेदज्ञानाथी 
विष्ेषकल्यना खात्मत्वादेवानात्ममेद सिद्धेः | नाप्यात्मनां मियो मेद- 
ज्ञानां तत्कल्पना, अात्मभेदस्याद्याप्यसिदडधेः। न च वि़ेषवभदकल्पना- 
द्वात्मभेदकल्यना युक्ता अ्भेददत्तावात्मसु विगष्रोषभेदसिद्धिस्तत्सि- 
डा तत्बिद्धिरित्यन्योन्याख्यादिति परिहारार्थः। यस्तु बहनां विभुत्वे 
अकाष्रदिक्रालदृषटान्त डति सोऽप्यसम्मत इत्याह । आकाश्दोना- 
मिति । विभुतवस्येकटत्तिते लाघवान्न विभुमेदः। वयेकस्मिन्नाका 
भमेरीबोणादिमेदेन तारमन्दादिशब्दव्यवस्था र्वमेकस्मिन्नप्यात्मनि 
बुद्धपाधिभेदेन सुखादिवयवस्थापपत्तेरात्मभेदोऽपि व्यवस्थानुपयत्ते- 
रुक्तत्वान्मृधा भेदकल्पनेत्युपसं हरति । तस्मादिति । ख्वम्भूतभोन्गु- 
श्तीनां विरोघाभावात् ब्र्मणयद्ये समन्वय डति सिद्धं ॥ 
स्ति खीमत्परमदंसपरसित्राजकाचाय्थं आगेाविन्दानन्द्भगवत्पाद्- 

छता श्रारोरकमीमांसाव्याख्यायां भाष्यरननप्रभायां डितीयाध्यायस्य 
तीयः पाद्ः॥ # ॥ । 



ॐ परमात्मने नमः । 

--०-०~७र 0 

तथा प्राखः । ९॥ 

वियद्ादि विषयः श्ूतिविप्रतिषेधः ठतौयेन पादेन परितः, 

चत्थेनेदानीं प्राणविषयः परिदियते। तच तावत् "तत्तेज 

ऽटजतः इति, (तस्मादा एतस्मादात्मन चरकाः सम्भूतः" दति 

चैवमादि षृत्यत्निप्रकरणेषु प्राणानामुत्यत्तिनाल्नायते। क्चि- 

चानत्पत्तिरोवेवामान्नायते श्रखदा ददमय आसोत् तदाज्नः 

किं तदसदासोदित्युषयेा वाव तेऽग्रे सदासोत् तद्ाङ्ः कं ते 

ऋषय दृति प्राणा वा खषयः' दत्य प्रागत्पत्तेः प्राणानां 

ॐ ब्रद्ये नमः 

पुवाधिकरगे कतुः खरूपं विचा्यंतदुपकरणानामिन्दियाणामत्पत्ति 
साचघवति। तथा प्राणाः भ्रूतभोाक्तविचारानन्तरः मौतिकप्ाणवि- 
चार इति इतुहेतुमद्धावं पादयोः सङ्गतिमाह । वियदादोति। तमेव 
वि प्रतिषेधमाइ । तच्रेव्यादिना | यद्यपि प्राणानामन्त्पत्ता रकविन्नान- 
परतिच्ञानृपपत्तेवियदधिकरणन्धायात्तषामत्पत्तिः सिध्यति तयापि प्र 
लय प्राणसद्धावश्चतः गतिकथयनाथमतदधिकरणमिव्यपानरुक्तयं। अच 
पाणाः विघयाः। ते किमुत्मद्यन्तेन वेति खतीनां विप्रतिपत्या संशये 
तासा समबलत्वादनिण्य इव्यप्रामार्यमिति पवंपत्तफलं, तच गवा. 
दिसमाधधानमाइ। अध वेति | प्राणानां प्रलये सद्धावश्चतनिरवकरा- 
शत्वेन बलीयस्वादुत्मत्तिच्चतिर्जवात्यत्तिख तिवद्रौणीव्यनिसाघ द्यर्धः। 

4 ¬ 



०२ रन्पभाभालस्िते। [ख ०य।घा ०९ 

सद्धावश्रवणात्। अन्यत्र तु प्राणानामण्त्प्तिः पद्यते यथाः 

चद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्ति एवमेवैतसमादात्मनः सवै प्राणाः" 

दति “एतसाज्नायते प्रासा मनः सवैद्धियाणि चः इति सप्त 

प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् दति स प्राणमख्जत प्राणाच्छ्रद्धां खं 

वायज्यातिरापः एधिवीद्धियं सनोऽनन' इति चेवमादिप्रदेशेषु। 

तच तत्र शुतिविप्रतिषेधादन्यतरनिधोरणकारणानिरूपणणचा- 

प्रतिपत्तिः प्राप्नोति, अथवा प्रागृत्यत्तेः सद्धावश्रवणाद् गणो 

प्राणानामुत्यत्ति्चुतिरिति प्राप्नोति, अत इदं पठति। तथा 

प्राणा इति। कथं पुनरच तथ्त्यच्तरानुलान्ट, प्रकतापमा- 

नाभावात्। सर्वगतात्मब्कलवादिदूषणएमतीतानन्तरपाद्ान्ते 

प्रलतं तन्तावननोपमानं सम्भवति, सादृश्छाभावात्। सादृश्चे , 

अप्रमागपच्तवद्रोणपक्ताऽपि मख्यसिद्धान्तिनः पुवपच्त रखवेति ज्ञाप- 
नाथमयवन्युक्तं। मुख्यसि दान््याद। अत इति। तथाश्न्दमात्ि- 
पति | कथमिति । अन्लाग्यं सामञ्चस्यभिव्यथः। सम्य स्फटवति, 
यया दृष्टस्रोति। दूषणवत् प्राणा इव्यन् चितं। यद्यप्यटृटवत् प्राणा 
ऋखप्यनियता इति च्रमन्चेति तथापि पुनरुक्तं जीववत् प्राणा ना- 
त्पद्यन्त इति सूचाथख्ेदपसिडधान्त इत्याचोपार्थः। समाधत्ते। न उदा- 
दरयेति। टृदन्ता दादान्तिकसन्निदिता वाच इत्यङ्गीछ्येकवाक्य- ¦ 
स्थत्ेन सा्निध्यमुक्तं, सम्प्रति नायं जियमः। जैमिनिना भगवता 
व्यव [इ ताव्यव {ह तट छान्तस्याश्ितत्वादिव्याह | अथय वेति। अस्ति 
ट तीयाध्यायेऽशप्रतिध्रदेष्वधिकर गं, तस्येदं विघववाक्छं, “यावतेऽखान् 
प्रतिग्र्टीयात् तावता वारुणांखतुष्कपालान्निवंपेदट्”' स्व्येतदुत्तराधिक- 
रणे किमियं वारुणा्िद्ातुरुत प्रतिग्रह)तुरिति विषये प्रतिग्ष्टी- 
वादिति छतः प्रतिग्रहोतुरित्याशद्खय प्रजापतिवेरुणायाश्चमनयदि- 

॥ 



[ख°र्।पा०४] प्ाङ्रब्रद्यरचभाय्ये | ७०३ 

दि सत्युपमानं स्यात्, यथा सिंदस्तया बलवमति। अदृष्टसा- 

म्यप्रतिपाद नाथेमिति चद्युच्येत, यथा अदृष्ट सनात्मसननि- 

धाठत्पद्यमानस्यानियतववं, एवं प्राणानामपि स्वात्मनः प्र- 

त्यनियतलमिति, तदपि देदानियमेनवाक्तलात् पुनरुक्त 
भवेत् । न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन्, सिद्धान्तविरोधात्। 

जोवस्य द्यनत्पत्तिराख्याता प्राणानां द्त्पत्तिराचिख्यासिता । 

तस्मात् तथेत्यसम्बन्धमेतत् प्रतिभाति। न, उद्ादरणापान्ते- 

नाण्ठुपमानेन सब्बन्धेपपत्तेः। अचर प्राणात्षत्तिवादिवाक्य- 

जातमुदा हरणं "एतस्मादात्मनः सव प्राणाः स्वं लोकाः सवं 

देवाः स्वाणि म्टतानि च व्युचरन्येवंजातोयकः। तत्र यथा 

लाकादयः परस्माद्रद्यण उत्पयन्ते तथा प्राणाः च्रपोत्यथंः। 

~~ -------~~------~------ ~~~ 

ल्यपकमे दादकोतनात् लिङ्गादश्दातुरेवेति स्थास्यति, अतः प्रति- 
ग्रह्णायादित्यस्य पदस्याऽखखान् यः प्रतिग्रादयेदिव्यथंः। दद्यादिति या- 
बत्। येखद्ातास वारुणीमिष्िं कुयादिति वाक्यां स्थितेचिन्ता 
्छश्छद्ाननिमित्तयमिद्धिः किं लाक्िकेऽखखद्ाने वेदकं वेति। तच “न 

केश्रिणे ददाति" इति निषिडलाकिकाश्द्ाने द्ावसम्म{वात् तन्नि 

रासाययमिट्धिरिति -दोर्षा्िट्यिलाकिके स्यादिति खचेण प्राप्त 

सिडन्तः। खच हि वर्णा वार्तं ग्रहति योश्च प्रतिग्रह्ाति 

इति दातुदौावं सङ्को्यद्िविंहहिता। वरुण्शब्दा जलोादरास्यराग 
रू््ः| न च लाकिकेऽचखदानेऽयं सगे भवति इति प्रसिद्धं। नचा- 
नेनेव वाक्छेन प्रसिधः दाने दोाघस्तत्निरासा्ा चेद्टिरिब्य्मेदे वा- 
क्भेदात्। न च द्णेति इति ब्युत्मत्या वरणष्न्दो निषेधाति. 
कमञ्जतदाषानुवादक इति युत्त, रूएियागापातात्। तच््यागे च वेदि- 

* प्राण.द्य दति वघे° कं{०। 

4. 2 



७०8 रल्प्रभाभासिते [अ ०२।पा ०४] 

"तया एतस्माज्नायने प्राणा मनः सव न्धियाणि च । खं वायुज्यौ- 

तिरापः एथिवी विश्य धारिणो" इत्येवमादिष्वपि खादिवत् 

म्राणानामुत्यत्तिरिति द्रष्टयं। च्रयवा पानव्यापच्च तद्दि- 

त्येवमादिषु व्यवदितापमानसम्बन्धस्याप्याथितवात् यथातो- 

तानन्तरपादादयक्ता वियद्ाद्यः परस्य ब्रह्मणा विकाराः स- 

मधिगतास्तया प्राणा चपि परसय ब्रह्मणे विकारा इतियोा- 

जयितव्यं। कः पुनः प्राणानां विकारलवे देतुः, अ्रुतलमेव। 

ननु कंषुचित् प्रदशेषु न प्राणानामृत्पत्तिः श्यत इत्यक्त, 
तदयुक्तं, प्रदेशान्तरोषु वणात् । न दि कचिद्श्रवणमन्यत्र 

श्रुतं निवारचितुमुत्सदते, तस्माच्छरुतलाविशेषादाकाशादिवत् 

प्राण श्रपि उत्पद्यन्त दति खुक्त॥ 

केऽपि दानेऽशखव्यागजन्यदुःखं प्रागुक्तद्यत्यत्या ए न्नोव्यनु वदितुं, तस्मात् 
प्राप्तान् वाद्य्ंवाद्ाऽयमिति यज्ञसम्बन्धिन्यश्द्ाने इवभिद्धिरित्येवंवि- 
चायाज्तं। पानव्यापच्च तददिति ; सोमपाने क्रियमाणे व्यापदमनं यदि 
स्यात् तदा रणतं सै.मेनदरं ्यामाकञ्चरुं निर्वपेदिति ्यते। तचाऽख- 
प्रतिग्रदेच्छरधिकरण्पवपक्तन्यायेा बडकसरहचव्यवहहितस्तददिति परा- 

म्रश्यत, तद्दत्ता{कक धातुसाम्याथ पौतसामस्य वमनऽयं चरः स्यादमन- 

निमिरच्च्धियशषाख्यदाषस्य दृद्धस्येन्नरियेण वीयण बाध्यते, यः सामं 

वमतो्यनुवादादिति पुवपच्चद्चार्थः| वेदिके तु सोमपाने शेष 
प्रतिपत्तेजातत्वाद्मनेऽपि न दोष डति प्राप्ने सिद्धान्तः लाके वमन 
छतेन्द्रियण्ाषस्य धातुसाम्यकरत्वेन गगत्वान्न दाषता,वेदतु मामं 

वाङ्नाभिमतिगा डति सम्यग्जरणायमन्तरलिङ्कदमने कमवेगरधात् 

तस्य द्ाघता। तस्नाददिकसामवमने समेन््रश्रुरिति स्ितमि्येव- 
मादिपु खचखिव्यथः॥ 

पक ) क शिः सजि 9 [त ऋ रि -ान्रिवोनिि नन्या ५ 
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न 
गेण्यसग्भावात् ॥ र ।। 

यत्पनर्क्त प्रागत्पन्तेः सद्खावरञ्रवणात् राणे प्राणानामु- 

त्पत्तिरिति तत्मरत्याइ। गाणयसम्भवादिति। गीष्छा असम्भवे 

गाण्यसम्भवः। न दि प्राणानासृत्त्तिश्चतिर्गौणी सम्भवति, 

प्रतिज्ञाद्ानिगप्रसङ्गात् । किन्नु भगवा विज्ञाते सवेनिदं बि- 

ज्ञातं भवतिः इति द्योकविज्ञानन सवैविन्ञानं प्रतिज्ञाय तत्ा- 

घनायेद मान्नायते “एतस्माज्जायते प्राणः" दूत्यादि। सा च 

प्रतिज्ञा प्राणदः समस्तस्य जगतः ब्रह्मविकारले सति प्रति- 

व्यतिरेकेण विकाराभावात् सिध्यति, गेणखान्तु प्राणानामुत्प- 

्तिश्रुते प्रतिज्ञेयं दोयेत। तथा च प्रतिज्ञाताथमुपसंदरति 

"परुष एवेदं विश्चं* तपे ब्रह्म पराग्टतं' दति, "नद्चैवेदं विश्- 

ननु प्रति्लाऽपि गेण किं न स्यात् इत्यत च्याद। तथाच 
प्रतिज्ञातायमिति | उपक्रमापसंहाराभ्यां प्रतिपिपादयिविता बि- 
ती यत्वपरतिच्ानरोाघधन प्ाणात्प्तिसस्येवेति भावः| मण्डकवत त्य. 
न्तरेऽपि प्रतिन्ञाद्शनात् सा म्ख्येत्यादह। तयेति | खषा परतिज्ञा ष्रा- 
णात्प्तिम् ख्यत्वे इतुत्वेन द्व्यत्यथः। इदानीं प्रलये प्राणसत््तखतेगंतिं 
प्रञ्रपुवकमादइ। कथमित्यादिना नदं वाक्व महाप्रलये परमका- 

रणस्य ब्रह्मणः प्राणवत्वपरं किन्त्ववान्तरप्रलये दिरग्यगभख्यावा- 
न्तर प्रछतिरूपप्राणसद्धावपरमिव्यर्थः। ननु हिरणयगभंरूपविका- 
र्स्य सत्वे कथं तदा विकारासत्वकथनं तचाह। खविकारोति। खस्य 
कार्यब्रद्मणा यत् कायं स्धृलं तच्योत्पत्तिरि्यथैः । ननु यथाखति मडा- 
प्रलये प्राणसद्धावरूपं लिङ्ग प्राणानुत्यत्तिसाधकं किमिव्यवान्तरप्र- 

# कम्पे तप दूति वधे° का०। 



॥ ७०६ रन्नप्रभाभासिते। [ अन्र्|पा०९] 

भिदं वरिष्ठः इति च। तथा च्रात्मना वाअरे दशंनेन श्रवणेन 

मत्या विज्ञानेनेदः सवै विदितं" इत्येवंजातोयकासु श्रुतिषु एषैव 

प्रतिज्ञा योजयितव्या । कथं पुनः प्रागत्यत्तेः प्राणानां सन्धाव- 

श्रवणं, ने तन्मूल प्रतिविषयं, चप्राणा मनाः श्एम्रे दच- 

रात् परतः परः" इति मूलप्ररुतेः प्राणादिसमस्तविभशेषर्दित- 

त्वावघारणात्। अवान्तर प्रक्तिविषचन्लेतत् खविकारापेत्तं ्रा- 

गत्पत्तः प्राणानां सद्धावावधारणमिति द्रष्टव्यं व्यारूतविष- 

याणएामपि ग्ढयस्लोनामवस्थानां स्रतिख्त्योः प्रकतिविकारभाव- 

मरसिद्धेः। विचद्धिकरणे डि गेण्ठसम्भवादिति पूवेपक्तखत्र- 

लवात् गाणी जन्मभ्ुतिरसम्वादिति व्याख्यातं । प्रतिज्ञादान्या 

च तच सिद्धान्ताऽभिदितः। इद तु सिद्धान्तद्धचलात् गा- 

ष्या जन्द्रन्रतेरसम्भवादिति व्याख्यातं । तदनुरोधेन लिदापि 

गणो जन्म्न्रतिरसम्भवादिति व्या चक्तारेः प्रतिज्ञा दानिरुपेननि- 

तास्वात्॥ | | 

लयपरतया नीयत इति चेत, खतस्माज्जायते प्राण डत्यादि पबलजन्म- 

खअतिबलादिति वदामः। नन विकारस्य तब्रद्मणः कयं प्रक्लतित्मिव्यत 

च्माह | व्याकछृतति | “इर णगभः समवतताग्रे' इत्यादिखता अरद्कता 

समभतानां' इत्यादि स्मता च विकारात्मनामपिम्लकारणावस्थारूपाणा 

ब्रद्यविराडादीनां प्रकतिविकार्भावन प्रसिद्धिरस्ि। पृवापंत्तयाः 

विकार स्याप्यत्तर त्वादप्रछतित्वमित्यथः। केचिदियद्घिकरणान् राध- 

नेद् खच वयाचच्तते तान् टूषयति। वियदिति। 

तस्य जायत इति पदस्याकाग्रादिषु मृख्यैस्य पाठापच्तया प्राचीनेषु 
परागषु श्रुतरुख्यं जन्मेति ूचयाजना। ततसामान्यादिति। तेनाका- 

श्रादिजन्मना सामान्यमेकष्रब्देत्तात्वं तस्मादित्यथैः| रखकस्मिन् वाक्ये 

| 
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[अ०२।पा०४| शाङ्ग ब्रद्य सूच भाष्ये । ७०७ 

तत् प्राक् श्रुतेः | ३॥ 

दूतश्चाकाशादौनामिव प्राणानामपि मुख्यैव जन्मशतिः, 

यज्नायत दल्येकं जन्मवाचि पद् प्राणेषु प्राक् श्रतं सदुत्त- 

रेष्वाकाशादिष्वनुवतते, “एतस्नाव्नायते प्राणः इत्यत्रा 

काशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापिते, तत् सामान्यात् प्राणे- 

व्वपि मुख्यमेव जन्म भवितु मदंति। न दयकस्जिन् प्रकरणे एक- 

स्मिन् वाक्ये एकः शब्दः सछृदुचरिता बङ्भिः सम्बध्यमानः 

कचिन्डुख्यः चचिद्गेणए दत्यष्यवसातुः शकं, वैष्प्यप्रस- 

ञ्गात्। तथा “ख प्राणएमख्जत प्राणाच्छ्रद्धां इत्यापि प्राणेषु 

रतः ख्जतिः परेष्वपि उत्यत्तिमत्मृ अ्रद्ध्ादिव्वनुषज्यते । 

यत्रापि पञशचाच्छरतः उत्पत्तिवचनः शब्दः पूर्वैः सम्बध्यते 

तचाणटेष एव न्यायः, यथा सवाणिद्धतानि दुच्वरन्तीत्ययमन्ते 

पठिते व्यचरन्तिशब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः सम्ध्यते ॥ 

ततयूवकत्वादयाचः ॥ ४॥ 

यद्यपितत्तेजोऽष्टजतः इत्येतस्मिन् प्रकरणे प्राणानासत्पन्ति- 

नं पद्यते तेजाऽवन्नानामेव तयाणां शतानां उत्पत्तिश्रवणात्, 

खकस्य श्राब्दम्य व॑चिन्मुख्यत्वं कचित् गगत्वमिति वैरूप्यं न युक्तमिति 
न्धायमन्यच्राप्यतिदिश्रति। चापि पञ्चाच्छरूतडति॥ 

यचोत्तं च्ान्दाग्येऽपि प्राणानाम्त्पत्निनं श्रूयत इति। तच्राद् | 
त्तपूवेकत्वादाच इति। अचर दे वाक्पद प्राण्मनसेःरुपलच्तगं। 



७०८ रल्नप्रभाभासिते। [अ .र२।पा०४] 

तयापि ब्रद्मप्रतिकतेजाऽवन्नपूवंकलाभिधानादाकूप्राणमनसां 
तत्सामान्याचं सवषामेव प्राणानां ब्रह्यप्रभवलं सिद्धं भवति। 
तथा दयस्मिन्नेव प्रकरणे तेजो ऽवन्नपूरवैकलव वाक्प्राणमनसा- 
माल्ायते न्नमयं डि साम्य मनः आापामयः प्राणः तेजामयो 
वाक््"दूति। तत्र यदि तावन्मुख्यमेवैषा मन्नादिमथत्ं तता वतत 
एव ब्रह्य प्रभववं चरथ भाक्तं तयापि ब्रह्मकर्ठकायां नामरूप- 
व्याक्रियायां अ्रवणात् श्येनाश्च श्रुतं भवति' इति चोापक्रमात् 
एतदा त्मिदः स्वे' दति चेापसंदारात् खरत्यन्तरप्रसिद्धेख 
ब्रह्मकायंलगप्रपञ्चना्मेव मनच्रादौनामन्नादिमयत्वचनमिति 
गम्यते। तस्माद्पि प्राणानां ब्रह्मविकारत्वसिद्धिः ॥ 

सप्रगतेविशेषितत्वाच॥ ५॥ 
उत्पत्तिविषयः ्रतिविप्रतिषेधः प्राणानां परितः, 

द का. 

वाकप्राणमनसां त्जाऽबन्नरपुवकत्वाक्तेरश्चवणमसिडमिति योाजना। 
तवागादिभिश्च्ुरादीनां सामान्यं करगत्वं ततसामान्यादिव्य्ः, 
अच मयङ्कार मुख्य इति पत्ते वतेत खव प्राणानां ब्रद्यकायैत्वं 
तेजोऽबन्नानां ब्रदह्यविकारत्वात्। यदि प्राणस्य वाघोर्जलविकारत्वायेा- 
गात् तद्धौनस्थितिकत्वमाचरेण भाक्तस्तथापि प्राणानां विकारत्वे 
भूताधौ नश्थितिकत्वं लिङ मयटोक्तमिति सिं त्रद्यकार्यत्वं "स प्राण- 
मचटजत' इव्यादिग्ुन्तरे स्पष्ट, ब्रद्यकायेत्वात्तेः¦ तस्मात् प्राणाना- 
मुत्पत्तिश्तोनां सद्धावश्चत्यविसरोाधात् कारणे ब्रद्यणि समन्वय इति 
सिद्ध । ललिङ्गश़्रीरविचारात्मकाधिकर्णानां लिङ्गात् तत्व॑पदाथ॑मे- 
द्धीौः फलमिति जद्र्यं॥ 

ख्व जन्मलब्पेसत्ताकानां प्राणानामपजीयोापजीवकत्वसङ्गत्या स्यां 
निग्तु तीनां विरात् स्यं पृवंपच्तयति। सप्तगतेर्विंश्रोधित- 

# ब्रद्यप्ररुतिकलमितिवधे° का। 

# 

4 



[अ०२।पा०४]] षा ङ्क र ब्रह्य खचभ्ये। ७०९ 

सद्याविषय इद्ानों परिद्धियते। तत्र मख्य प्राणमृपरिष्टादः- 

च्छति । सम्प्रतितु कतोतरे प्राणाद्ति सुस्मधारयति। श्ति- 

विप्रतिपत्तेखा च विग्रयः। क्रचित् सप्त प्राणाः सङ्ोच्यन्ते “सप्त 

प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्" इति । कविदष्टो प्राणा ग्रहवेन गृणेन 

सङो च्यन्ते, “चष्टे यदा श्रष्टावतियदाः' दति, कचिन्नव “सप्र 

वै शोषाः प्राणा द्वाववाद्चो' टूति। कचिद् “नव वे पुरर 

प्राणा नाभिदंशमो"" इति। कचिदेकादग “दशेमे पुरुषे प्राणा 

्रतौकादश” दति। कचिद्रादश “स्व्व॑षां स्पशानां लगेकाय- 

तनम्" इत्य च । कर चित्चयाद् श “चच्चृख्च द्रषटव्यञ्च'" दत्य एवं 

दि विप्रतिपन्ना प्राणेयन्नां प्रति श्रुतयः, किं तावत् प्राप सपैव 

ग्राणा दइति। कुत; गतेः, यतस्तावन्ताऽवगम्यन्ते “सप्त प्राणाः 

प्रभवन्ति तस्मात्” इत्येवं विधासु श्रुतिषु । विशेषिताञचेते “स्न 

वे शोषण्याः प्राणाः इत्यच। ननु गुदाश्या निदिता 

त्वाच्च | विशयः संश्रयः। इन्द्रियाणखच विषयः। पञ्च घोन्द्रिवाणि वाङ्न - 

खेति सप्त पराणास्त खव स्तेन सदा| ग्रदइत्वं बन्धकत्वं ग्टहन्ति बघ्न- 
न्तीति ग्रा इन्द्रियाणि तेषां बन्धकत्वं विषयाघधीनमिव्यतिग्रदाः म्रदा 
नतिक्रान्ता विषया इत्यः दे ओते दे चच्तुघो दे त्राणे वाक् चेति सप्त 
श्रि भवाः प्राणा दाववाच्ै पायुपस्यो चेति नव, ज्ानकरमन्चरियाणि 
द्ष्रामे पुरुषे ददे प्राणाः अत्मा मन रखकादग्राप्राण इति सिदधान्तकोा- 
टिरूक्ताख्त णव दयाख्यया बुद्या सह दादश | ऋदङ्कारेण सद 

चयेद र, ख्रतितः सप्तत्वा व गतेयं श्गो्॑रयाः सप्ते प्राणा इति णोवण्या- 

देशेन प्राणत्वविग्रोघणाच शीषेरधानां प्राणत्वश्ब्दता, इच्धियत्वपरिसह्य- 
यासतैवप्राणा दति खत्रयाजना। सप्तत्वं वीप्ाविरुद्धमिति शङ्कते। 

4 



७१० रन्नपभाभासिते। [अ ०२।पा ०४|| 

सप्र सन्नः" दति वोष्ठा भूयते, सा सप्तन्याऽतिरिक्तान् प्राणान् 

गमयतोति । नेष दाषः, प॒रूषभेदाभिप्रायेचं वोष्छा प्रति पुरुषं 

सप्त सप्त प्राणा दति, न तत्वभेद्ाभिप्राया सप्र सघ्तान्येऽन्ये प्राणा 

द्ति। नन्ष्टलादिकापि स्या प्राणेषुद्ाइता कथं सतरैव स्वः 

सत्यमुद्ाइता विरोाधाच्छन्यतमा सद्खएध्यवसातव्या, तच स्ताक- 

कल्पनापराधात् सप्तसह्याष्यवसानं टल्तिभेदापेक्तञ्च सद्या- 

न्तरञ्रवणमिति गस्वते अरेाच्यते॥ 

इस्ताद् यस्त स्थितेऽते नेवं ॥ ६॥ 
दस्तादयस्वपरे सप्तम्थाऽतिरिक्ताः प्राणः श्रूयन्ते, “दस्ता वे 

ग्रहः स कम्यणातिगरदेण ग्टदोतः, स्ताभ्यां डि कम्मं करोतिः 

दृत्येवमाद्याखु श्रतिषु। सिते च सक्तवातिरेकं सप्तवमन्तभावा- 

च्छक्यते सम्भावयितुं होनाधिकसद्याविप्रतिपत्त दधिका 

सह्या संय्ाद्या भवति, तस्यां +डोनान्तभेवति, न तु डही- 

नन्विति | गद्धायां हृद्ये एेरत इति गद्धाशयाः। खष्थानेघ निहिता 
निच्िप्ताभ्त्यथः | चित्तेन चतुट् णत्वं मन्तव्यं। पृवपत्ती परिद्रति, 
नेष दाष डति। सिडान्तिनप्येकादप्रासु मनटत्तिभेदाच्चिखयात्मिका 

बुद्धिः ग वात्मकोऽदङ्गारः, स्मर णात्मकं चित्तं डति द्वादश्णदिसल्लान्त- 
भावनीया| तता वरं प्रायमिकसप्तत्वे$न्तभावः लाघवादिति पाप 
सिद्धान्तयति । अचेति ॥ 

अादानेन कम्मणा प्रीतः सम्बद्धः। सम्बन्धमेवादइ। इस्ताभ्या 
मिति। अताऽधिकसह्यायाः न्यनावामन्तभोावायोागात् सप्रेव प्रागा 

स्यलाघवानराघधादिद्येवं न मन्तयमित्यन्वयः। तदहि कतीद्िवाणी- 

द्ौोतरति का० वधे। 

| 
1 
ॐ 
+ [ि 

४ | ॥। 

। 

| 
॥ ५ 

| 

। । 



[ख ०२।पा०४] प्रा ङ्गरत्रद्मरूच भ्ये | ७१९१ 

नायामधिका, अतञ्च नेवं मन्तव्यं स्ताककल्पनानुरोाधार 

सप्ैव प्राणाः स्दरिति। उत्तरसद्यानुरोधाच्ेकादशैव ते 

प्राणाः स्यः। तथा चाद्ाहता श्रतिः “दशेमे परुषे प्राणा 

आत्मैकादशः इति, आत्मशब्देन चाच्रान्तःकरणं परिगण्यते 

करणाधिकारात्। नन एकादशलादष्यधिक दादशचयेाद्शतव 

उदाते। सत्यमदाहृते न लेकादशभ्यः काय्य॑जातेभ्योऽधिकं 

कार्व्यजातसस्ि यद् थं च्रधिकं करणं कल्प्येत शब्द स्परभ॑रूप- 

रसगन्धविषयाः पञ्च बद्धिभेदास्तदथानि पञ्च बुद्धोद्धिवयाणि 

वचनादानविदरणेात्समानन्दाः पञ्च कम्मभेद्ास्तद्थानि च 

पञ्च कम्यन्द्रियाणि सव्वाथविषयं चैकाल्यदट्त्ति मन एकमनेक- 

इत्तिकं तदेव त्ति भेदात् करचिद्खिनवद्मपदि छते “मने बुद्धिर 

दङ्ारथित्तञ्च'' इति तयाच श्रुतिः कामाद्या नानाविधा द 

त्तीरनकरम्या “एतत् सवे मन एव" दति । प्रपि चस्प्रैवभरी- 

षेण्यान् प्राणानभिमन्यमानस्य चलार् एव प्राणा च्रभिमताः स्यः 

स्यानभेद्ाद्धोते चलारः सन्तः सप्त गण्यन्ते, द्धं श्रोते दें चच्षषौ 

~ ~~~ 

ल्याकङ्कायामाहइ । उत्तरेति | श्रुतीनां मियो विराधे सति मानान्तरा- 
नृग्द्ीता श्रतिर्बलीयसीति न्यायेन कांलिङ्गान्मानानुग्टदीतेकादश- 
प्राग्॒त्यन्सारेणान्याः तया नेया इव्भिसन्धायाहइ। सत्यमिति। 

` खकादश्काग्यंलिङ्गान्याइ। शब्देति । चयः कालास्ेकाल्य, तहदिष- 

या छत्तिर्यस्य तत् चेकाल्यत्ति । डन्धिवान्तराणां वर्तमानमाचमाहि- 
त्वादतीतादिज्ञानाय मनेोऽङ्गकार्यमि्यर्यः। विश्ेषितत्वादिव्य्तं नि 
रस्यति | अपिच सप्तेति। नच तावतामिति। खादानादीनां ओआच्ा- 

4 ए £ । 



७१२ र न्नप्रभाभासिते। [अ०र।पा०४| 

द नासिके एका वाकः दइति। नच तावतामेव ठत्तिभेद्ा इतरे 

प्राणाद्तिशक्यते वक्र, दस्तादि दृत्तीनामत्यन्तविजातीयलात्। 

तथा “नववे परुषे प्राण नाभिर्दशमी" दत्य चापि देदच्छि- 

द्रभेदाभिप्रायेणेव दश प्राणा उच्यन्ते, न प्राणतत्वभेदाभि- 

प्रायेण नाभिदशमी' दृति वचनात् । न डि नाभिनाम कित् 

प्राणः म्रसिद्धाऽस्ति, मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति, नाभिरपि 

एकं विशेषायतनमित्यता नाभिर्दग मीत्यु्ते । क्रचिदुपाष- 

नार्थे कतिचित् प्राणा गण्यन्ते, कचित् प्रद भना । तदेवं वि- 

चिच प्रणेयत्तान्नाने सतिक्तं किं परमास्नानमिति विवे 

क्रव्यं। काय्यजातवश्रात्चेकादशत्वास्रानं प्राणविषयं प्रमाणमिति 

ख्ितं। दयमपरा खचद्वयाजना। सप्रैव प्राणः स्यः यतः 

सप्तानामेव गति; श्रूयते ^तमुक्रामन्तं प्राणाऽनूत्करामति प्राणम- 

नृत्कामन्तं सवं प्राणा अनूत्कामन्ति'› दत्य च । ननु सर्वेशन्दाऽप्यच 

पद्यत कथं सप्नानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति, विशेषित- 

ल्वादित्याद। सपैव दि प्राणाञ्चच्रादयः लकपर्खन्ता विशे- 

कि 

दिभ्योऽव्यन्तवजात्यादित्ययः। तेषां तद्दत्तित्वे बधिरादीनामादानादि 
नस्यादिति भावः। कथंतद्ि छदि प्राणशब्द: इत्याश्रद्खयु लच्तणये 
त्याद् | म॒व्यस्य त्विति सप्त पाणाः प्रभवन्तोत्यपासनाथं। अदा 

ग्रहा डति अतिस्तपलच्तणाथा | पायपस्थपादानामपि बन्धकत्वावि.- 
शषादिति विवेक्तव्यं । नन्विदं खचव्याख्यानमसङ्गतं पञ्चधीद्धिध- 
वाद्यनसां सप्तत्वावगतिः शौषणयानाद्धतुणां विशितत्वमिति हेता 
वयधिकर्ण्यादुक्तपरिसष्यादोषाद्ेत्यरुचेराइ | सयमपरेति। इचि 



[अ०२।पा०९] शरा ङ्ग ब्रह्य ूचभाष्ये । ७९३ 

पिताः इह प्रता, स यत्रैष चाक्षः पुरुषः पराडः पय्यो वन्तते 

अथारूपन्ञा भवति एकोभवति न पश्यतोत्याङरित्येवमा- 

दिनान॒क्रमणेन  प्रृतगामौ च सवंशब्दा भवति) यथा सवे 

ब्राह्मण भोजिता दति ये निमन्तिताः प्रकर्ता त्राद्य- 

णास्त एव सर्वशब्देनाच्यन्ते नान्ये, एवमिदापि ये प्ररताः 

सप्त प्राणास्त एव स्वशब्दे ना च्यन्ते नान्य द्ति। नन्वच विनज्ञान- 

मष्टममनुक्रान्तं कथं सप्तानामेवानक्रमणं, नेष द्ाषः। मनोा- 

विज्ञान येोस्तत्वाभेद ह त्तिभेदेऽपि सक्तवेापपन्तेः । तस्मात् सतव 

प्राणा इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः! दस्ताद्यस्वपर सप्रभ्याऽतिरिक्ताः 

प्राणः ग्रतोयन्ते ““दस्ता वे यदः ° रत्यादि श्रतिषु। यहलच्च बन्ध- 

नभाव ग्टद्यते, वध्यते कसेचज्ञाऽनेन य्रदसंज्ञकन बन्धनेनेति। 

स च ्तेचज्ञा नेकस्सिन्नेव शरोरे बध्यते शरोरान्तरष्वपि 

त॒ल्यतादन्धनस्य । तस्माच्छरौरान्तरसञ्चारोद् ग्रदसंज्ञक ब- 

न्धनमित्यथादुक्तं भवति। तथाच रतिः ““पुच्ष्टकेन लिङ्गेन 

प्राणाद्येन स युज्यते। तेन बद्धस्य वे बन्धा मक्त मुक्तख 

तेन च दति। प्राडमेत्ताद्रहसंन्ञकनानेन बन्धनेनावियोगं 

याणि कतीति सन्दहे पवेपत्तखचं योजयति । सप्ेति। तंजीवा- 

त्मानं ये प्राणाः सद गच्छन्ति तेषामेव भेगदहेतुत्वादिन्ियत्वमि्ययः। 

विपन्नावस्थायां रष चाच्तषञ्च्तषि स्थिताऽनु माइ करूव्यांशरूपः पुरुषः 
परा पय्यावरत्तते बहिर्दशात् खांशिनं ग्ध प्रतिगच्छति। अथ 
तदानीमयं ममघररूपन्ना भवति द्वांशं देवं प्रविष्टे लिङ्गंशशच्तदेद- 
ये मनसेकीभवति तदायं न पश्तोति पाष्या ऋअडरित्य्ः। 

अादिपद्ाच्र जिघ्रतिन वदति नर्सयतन प्रटणातिन मनुतेन स्य 



७१४ रलप्रभाभासिते। [अ०२|पा ०४] 

दभंयति। आयवे च विषयेद्दियानुक्रमणे “चक्तश्च द्रष्टव्यञ्च"" 

दत्य तुच्यवद्धस्तादीनोद्धियाणि सविषयाण्वनुक्रामति “दस्त 

चादातव्यञ्च उपस्यश्चानन्दयितव्यञ्च पायुश्च विसजेयितव्यञ्च 

पादौ च गन्तव्यञ्चः'इति। तथा “दशेमे परुषे प्राणा श्रात्मैका- 

दशः ते यद्ास्माच्छरौरान्मत्यदुत््रामन्त्यय रोदयन्ति” दत्येका- 

दशानां प्राणानामक्करान्तिं दभेयति । सवेशब्दाऽपि च प्राण- 

शब्देन सम्बध्यमानाऽशषान् प्राणानभिद्घाना न म्रकर्णव- 

शेन सघ्रखेव व्यवस्थापयितुं शक्यते, प्रकरणएच्छन्दस्य च बलोय- 

स्वात्। सरवे ब्राह्यणा ओजिता दत्यच्ापि सवेषामेव अवनि- 

वर्न्तिनां ब्राह्मणानां य्रदणं न्यायं सवशब्दसामग्यात्। सवंभेाज- 

नासम्भवात् तु तच निमन्चितमाचविषचा सव॑ंशब्द स्य ठखत्तिरा- 

भिता, दद तु न किञ्चित् सवशब्दाथ॑सङ्खोचकारणमस्ति, 
+ <~ " तः (व = ॥। † 

तस्मात् सवशब्देनाचाशषाणएां प्राणानां परिथद्दप्रदशनाथं स- 

प्रानामनक्रमणमित्यनवद्यं । तस्ादेकादगेव प्राणाः शब्दतः 

काव्यतखेति सिद्धं ॥ 

प्रति न विजानातीति गद्यते सप्तानामेव जीवेन सद गतिरि- 
व्यसिदधं। ग्रइत्वश्चत्या इस्ताद्)नामपि गतिप्रतीतेरिति सिद्धान्तयति 

रख्वमित्यादिना। इस्तादिबन्धस्यामोाक्तात सगतो स्मतिमाह | पथ्ये 

ङकनति | प्राणादि पञ्चकं भतस्च्वापच्चकं ज्ञानेन््रियपञ्चकं कम्मदन््रिय- 

पञ्चकं न्तःकरगणचतुदध्यमविद्या कामकम्म् चेति प॒थ्यद््कमात्सना 

ज्ञापकत्वारह्लिङ्ग सति सम्भवे सवश्रुतिसङ्काचा न युक्तं इव्याइ। 
सवश्रब्ट्ाऽपीति। तस्मात् सह्ाश्तीनामविसोाधाद् काद्शन्ियका रगे 
व्रद्यणि समन्य इति सिद्धं ॥ 

किर = 



[ऋ ०२।पा ०४] षरा ङ्स ब्रद्य रच भाष्य। ७१५ 

अणवश्च । ~ ॥ 

धना प्राणानामेव खभावान्तरमम्धृदिनाति। अणवश्चते 

प्रता: प्राणाः प्रतिपत्तव्याः । च्रणलञ्चेषां सदय परि च्छेदो 

न परमाणतुल्यलं, छत्छद् दव्यापि *काच्छानुपपन्निप्रसङ्गात्। 

खच्छा एते प्राणाः स्थूलात् द्यः मरणकाले शरीरान्निगच्छन्तेा 

विलाददिरिवापलम्थेरन् सियमाणएस्य पाश्मस्येः। परिच्छि- 

न्राखेते प्राणाः स्वंगता्येत् स्यः उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रुतिया- 

कपः स्यात्, तह्ुणएसारलञ्च जीवस्य न सिध्येत् सवेगताना- 

मपि टत्तिलाभः शरीरदेगे स्यादिति चेत्, न, दत्तिमाचस्य 

करणएत्ापपन्तेः। यदेव द्वपलधिषाघनं त्तिः अन्यद्वा तस्यैव 

नः करणत्वं, तेन संज्ञामाचे विवाद् इति करणानां व्या 

पिलकल्यना निरर्थिका, तस्मात् खल्माः परिच्छिननाखेते 

प्राणा दृत्य्यवस्यामः ॥ 

अवख । प्राणाः सवं तन्ता डति तेः इन्द्रियाणां विभत्वात 
तेषामत्कान्तिरसिडधा किन्त तत्तदेहे तेघामभिवयक्तिरूपाः प्रादशिक्या 
इत्तवः सन्ति न तासामुक्करान्तादिरिति साद्यानामाच्तेपस्तत्सङ्गत्या 
परागाः किंपरिमाणा इति सन्देदे सिद्धान्तयति। अधुनेव्यादिना। 
उत्पत्तिसह्यानिणयानन्तरं परिमाणं निरूप्यत इव्यथः अन- 
द तरूपस्परष्रत्वं सच्छत्व, परिच्छद्ाऽस्यत्व, बद्यादौनां विभ्वे तदु 
पाधिकमात्मनागल्वादिकं न सिथ्येदिव्यक्तन्यायविराघमाद्। तदूग- 

सारत्वमिति। उक्राच्तपमनद्य निरस्यति । सवगतानामिति। खा 

नन्त्यश्चतेरुपासनायत्वान्नातक्रान््यादिश्तीनां तया विराधडति सिदं। 

# कायेनुत्य्तौति का० वधै” । 
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ष्टश्च ॥ ८ ॥ 

मुख्यश्च प्राणः दृतरप्राणएवद्भद्यविकार इत्यतिदिश्ति। 

नन्व विश्रेषेरेव सर्व॑प्राणानां ब्रह्मविकारवमाख्यातं, ˆएतस्माज्ना- 

यते प्राणा मनः सवैँद्धियाणि चः इति, सेद्धियमनेव्यतिरेकंणा- 

पि प्राणख्छात्प्ति्रवणात्, “स प्राणमख्जत' इत्या दि खरवणेभ्यश्च । 

किमथे: पनरतिदेशः, अधिकाशङ्ावारणाथः। नाखद्ासीये 

दि ब्रद्मप्रधाने क्त मन्वे भवति, "न च्टत्युरासोद्ग्डतं 

न तदिंनराच्या श्रध रासीत् प्रकेतः ्रानोदवातं खधघया 

तदोकं तस्माद्धान्यन्न परं किञ्च नासः दति। आनोदिति 

प्राणकम्ीपादानात् प्रागत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं खचयति। 

तस्मात् अरजः प्राण इति जायते कस्यचिन््रतिः, तामतिदशेनाप- 

नुदति। आनोच्छब्दाऽपि न प्रागुत्यत्तेः प्राणसद्भावं छचयति। 

अवातमिति किगिषणात्, “श्रप्राणा यमनाः शुः" दति च 

मूलग्ररतेः प्राणादिसमस्तविशेषरदितलस्य द् शितलात्। तस्मात् 

षट | अति दं षत्वान्न सङ्व्याद्यपेच्ता तया प्राणा दइन्यक्तन्यायोऽचा- 
तिदिश्यते । नन् प्रागा जायते न वेति संशयाभावादतिदेष्रो न युक्त 
व्याच्तिपति | किमयं इति। निखितमदाप्रलये प्राणसद्भ्ावश्चुत्या- 
ऽधिकाश्रङ्गामादइ। नसद्ासीये इीति। नासदासोदिव्यारुभ्याधौत 
दयर्थः। तितदा प्रलयकाले ग्टव्युमीरके ग्टद्युमत्काय्यं वा नासीद्- 
ग्टतच्च देवमेग्धं नासीत् रान्याः प्रकेतखिङरूपश्न्द्रः अहः प्रकेतः 

खख नास्तं, खधया सदेद्यन्वयः, पिद्भ्यो देयमन्नं खधा। यदा 
खेनष्टता माया खधातया सद तदेकं ब्रह्मानीदासीदिति परमा- 
यः| अक्तानीदिति तचेद्यां छृतवदिति पृवंप्ताथः। तस्माद् ब्रद्मणः 
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कारणएसद्धावप्रदश्नाथं एवायमानोच्छन्द टति। रेष्ठ इति च 

सख्यं प्राणमभिद धाति, "प्राणे वाव ज्येष्टः अष्ट" इति श्रति- 
निदेशात्। च्येष्ठश् प्राणः, श्ुक्रनिषेककालाद्ारभ्य तसय ठत्ति- 

लाभात्, न चेत् तस्य तदानीं टृत्तिलाभः स्वात् योने निषिक्त 

क्रं पूयेत न सम्भवेदरा, श्राचादोनान्त॒ कणशष्कुल्यादि स्थान- 

विभागनिष्यत्तो ठत्तिलाभान्न च्येष्टलं । ब्रेष्टञ्च प्राणः गणा- 

धिक्यात्, “न वे शच्यामस्वदृ ते जीवितुम्” दति श्तेश्च ॥ 

न वायुक्रिये एथगुपदेशत् ॥ ९ ॥ 

स पुनम॑स्यः प्राणः किंखरूप दतीद्ानां जिन्नाख्यते। 
तच प्रापनं तावत् श्रुतेवायुः प्राण दूति, एवं हि श्रूयते, यः 

प्राणः स वायुः स एष वायुः पञ्चविधः प्राणोऽपानो व्यान 

उदानः समानः' इति। श्रयवा तन्तान्तरौोयाभिप्रायात् सम- 

परः परमत्करमन्यच किमपिन बभवेत्ययः| परिद्धारः सुबाधः। 
नन् खरेष्रब्दस्य प्राणे प्रसिद्यभावात् कयं खछचमिति तचादइं। खष् 

इति चेति। सति वब्यावद्ं। ज्येर्ख प्राण इव्यादिना। पयेत पयं 

भवेत् | न सम्भवदूभा न मवेदिव्यथेः| वागादिजीवनदेतुत्वं प्राणस्य 

गुणः | रख्वमानीच्छव्यधिराधात् प्राणेत्पर्ति्य॒तीनां ब्रह्मणि समन्वय 
इति सिडं। 

इद्धियाणि विचा तद्यापारात् प्राणं एयक कतुंमृत्पत्तिरति- 
दिष्धा, संप्रद्युत्यन्नप्रागखल्पं एथक् करोति | न वायुक्रिये एथगुप- 
देश्रात् | मख्यः प्राणः कि वायुमाच्रं उत कर्णानां साधार्णवया- 

4 2 
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स्तकरण्टत्तिः प्राण इति दति प्राघ्रं, एवं हि तन्वान्तरोया 

आ चत्तते। 'सामान्या करण्ठत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्चः दति। 

्रताच्यते। न वायुः प्राणः नापि करणव्यापारः। कुतः एय- 

गपदेशात्। वायोस्तावत् प्राणस्य एयगृपदेशा भवति, भ्राण 

एव ब्रह्मणएखतुथः पादः, स वाय॒ना ज्योतिषा भाति च तपति 

चः दूति। नदि वायुरेव सन् वायोः एयगुपदि श्डते तथा करण- 

छत्तेरपि प्रथगृपदेशे भवति, वागादीनि करणान्यनक्रम्य तच 

तच एयक् प्राणएस्यानक्रमणात् ठत्तिटत्तिमताश्वाभेद्ात्। नहि 

करणव्यापार एव सन् कर्रभ्यः एथगुपदिश्वेत । तया (एत- 

समाज्जायते प्राणा मनः स्वन्दियाणि चयं वायः" इत्येवमाद- 

योऽपि वायोः कररभ्यश् प्राणस्य एयगुपदेशा अनुसत्तव्याः । न 

च समस्तानां करणानामेका दत्तिः सम्भवति, प्रत्येकभेकेक- 

टृत्तित्ात्, समुदायस्य चाकारकलात्। ननु पञ्जर चालनन्या- 

येन एतद्ध विष्यति यथेकपञच्चरव्तिनः एकादश पक्लिणः प्र- 

त्येकं प्रतिनिवतव्यापाराः सन्तः सम्भूयेकं पञ्जरं चालयन्ति 

एवमेकश्ररीरवन्तिनः एकादश प्राणाः प्रत्येकं नियतद्त्तयः 

सन्तः सम्भूयेकां प्राणाख्यां ततिं प्रतिल्यन्त इति । नेत्युच्यते 

पारः ्ाडहाखित्तत्वान्तरमिति वायप्राण्योभदाभेदश्चतीनां मिया 
विरोधात् | संप्रये पवेपच्तमादइ | तचेति। दितौयं सांख्यपवे- 

पत्तमादइ । अथवति सिदधान्तत्वेन सचमादत्त | अचायत डति 

मनारूपब्रद्मणेा वाक् प्राणशत्तःओओचेखतुष्पात्वं उतावक्ते, तच प्रागा 

वायनाधिदविकेन भाव्यभिवयन्यते अभिव्यक्तः संतपति काय्थच्तमेा 



[अ०र्।पा०९ श्राङ्गर ब्रह्य रूचभाव्ये | ७१९ 

युक्तं । तच प्रत्येकवत्तिंभिरवान्तरव्यापारेः पञ्चरचालनानु- 

रूपैरवोपेताः पक्षिणः सम्भूचेकं प्रं चालयेयुरिति तथा 

दृष्टलात् । इद तु अ्रवणाद्यवान्तरव्यापारोपेताः प्राणा न 

सम्भृय प्राण्छ॒रिति युक्तं, प्रमाणाभावात् अत्यन्तविजातीय- 

त्वाच्च श्रवणादिभ्यः प्राणनस्व। तथा प्राणस्य श्रष्टतादयुहाषणं 

गणभावेापगमञख्॒ तं प्रति वागादीनां न करणट़ृत्तिमाते 

भ्राणेऽवकल्यते, तस्मादन्या वायुक्रियाभ्यां प्राणः। कथं तर्हीयं 

श्रतिः, धयः प्राणः ख वायः" इति, उच्यते। वायुरेवायमध्यात्म- 

मापन्न पञ्चबयुदा विशेषात्मनावतिष्टमानः प्राणा नाम भण्छते 

न तच्वान्तरं नापि वायुमा, अरतञ्चोभं अपि भेदाभेद्- 

श्रुती न विरुध्येते । स्यादेतत्, प्राणेऽपि तदि जीववद् स्मिन् 
शरीरो खातन्त्यं प्राप्नोति, शरेष्टलात् गृणभावेापगमाच् तं 

ग्रति वागादीनामिद्धिवाणां । तथा डि अनेकविधा विष्डतिः 

प्राणस्य आआव्यते। “सुप्तेषु वागादिषु प्राण एषैका जागत्ति 

भवतोद्यथंः | ुतिषु तच तच प्राणस्य वागादीनाञ्च भिधः संवाद्- 
लिङ्गेन टथग॒त्त्तिलिङ्गन चेद्ियतदभिन्नवयापारेभ्योाऽपि भिच्नत्व- 
मिव्याद। तयेति । प्राणस्येन्द्रियत्तित्वं श्रुत्या निरस्य युक्तचापि 
निरस्यति। नच समत्तानामिति। या चक्तृःसाध्या दत्तिः सेवन 
ओओआतरादिसाथ्या करणानां प्रयेकमेककरूपग्रदहादिदत्तावेव हेतुत्वात्। 
नच समुदायस्य ढत्तिः सम्भवति तस्वासत््वादिव्यथेः। प्रमाणभा- 
वादिति जराचाद]नामेकप्राणनास्यटच्यन् कूलपरिस्पन्देषु मानाभावात् 
खअवणादौनामपरिस्प्रन्दत्वन विजातांयत्वात् परिस्पन्द्रूपप्राणनान्- 
कूलत्वाद वान्तस्व्यापाराभावान्र समस्तकरण्टत्तिः प्राण इव्यथः । किच्च 

4 ~~ ७ + न 

प्राणस्य ढत्तित्वे वागदीनामेव प्राधान्यं वायं नतदस््ीद्याद्। तथा 
0 
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प्राण एवेका ग्डल्युनाऽनान्तः प्राणः संवगा वागादौन् सडङ्गं 

प्राण इतरान् प्राणन् रक्तति मातेव पुचान् दूति । तस्मात् 

प्राणस्यापि जोववत् खातन्त्यप्रसङ्गः, तं परिदइरति॥ 

चक्षुरादि वत्त तत्सदशिच्चादिभ्यः। १०॥ 

तुशब्दः प्राणस्य खातन्दयु व्यावन्तयति । यथा चचुरादी- 

नि राजग्रृतिवत् जीवस्य कटतवं भाक्तुलं च प्रत्युपकरणानि न 

खतन्त्राणि तथा मुस्याऽपि प्राणो राजमन्लिवत् जीवस्य सवा- 

येलेन उपकरणएभूतेा न खतन्तरः। कुतः ततसदग्च्यादिभ्यः 

ते्चक्तरादिभिः सदेव प्राणः शिष्यते, प्राणसंवादादिषु समान- 

धमाणाञ्च सदशासनं युक्तं डदद्रयन्तरादिवत्। चरदि- 

शब्देन संहतलाचेतनलादीन् प्राणस्य खातन्त्यूनिराकरणदे- 

न् दशयति। स्यादेतत् यदि चक्षुरादिवत् प्राणएस्य जोवं 

प्राणस्येति । यथाग्दोा घटो न वस्वन्तरः नापि ग्दण्माचं तदिकार- 
त्वात् तथा वायोविकारः प्राण इव्यभेदश्चुतेगंतिमाह । उचत इति। 
दहं प्राप्तः पञ्चावस्या विकारात्मना स्थिता वायरेव पाण इत्यर्थः 
प्राणस्य करणर्तित्वाभावे जौववत् भोक्तत्वं स्यादिति शङ्गते। स्या- 
दतदिति। | 

प्राणा न भोक्ता मोागापकरगत्वात् चच्तरादिवदिति खुचार्थमाइ। 
तुशब्द इत्यादिना यथया ङहदयन्तरयोः सवच सदहप्रयज्यमानत्वेन 

सामत्वेन वा साम्यात् सहपाठस्तया कर्णः सद्ापकरणत्वेन साम्यात् 
प्राणस्य पाठस्तिन इदत्वसिद्धिरित्थः। किच्चप्राणान भाक्ता सा- 
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प्रति कंरणभावेाऽभ्यपगम्येत विषयान्तरं रूपादिवत् प्रसज्येत 

रूपालोचनाद्याभिटेत्तिभियंया चक्तरादोनां खं जीवं प्रति 

करणभावो भवति । अपि चेकादशेव कार्यजातानि रूपाला- 

चनादीनि परिगणितानि यदथंमेकादश प्राणाः संग्टदीताःन 

तु इादशमपरं का््यजातमवगम्यते यद्थ॑मयं द्वादशः प्राणः 

प्रतिज्ञायत इति। अजत उत्तर पठति॥ 

अकर णत्वा न द्षस्तथा डि द् शंयति ॥ ११॥ 

न तावदधिषयान्तरप्रसङ्गा दाषः, अकरणएत्रात् प्राणस्य । 

नदि च्तुरादिवत् प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपग- 

म्यते। न चाच्येतावता कायाभाव एव कसमात्, तथा दि अतिः 

्राणान्तरेव्वसम्भाव्यमानं मुख्यप्राणस्य वरे षिकं कायें द् भंयति। 
प्राणसंवादादिषु “ज्य द प्राणा अश्यसे ब्यूदिरो"” इत्युप 

क्रम्य यस्मिन् व उत्क्रान्त इदः शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते 

सवः श्रेष्ठः" दति चेापन्यस्य प्रत्येकं वागादुत्रमणेन तदत्ति 

वयवत्वाज्जडल्ाद्धोतिकलतवाचच देहवत् । नन् यद्धगापकस्गं तत् सवि. 
षवंदृद्ट यथा चच्तरादिकं, प्राणस्य तु निविंषयत्वादसाधार्णका- 
य्याभावाच नापकरणत्वमिति श्रङ्कते | स्यारतदिति ॥ 

उक्तव्याप्तेः श्ररीरो व्यभिचारादेदेन्िवधारणात्कान्या्यसाधारग- 
काय्यंसत्वाच निविंघयस्यापि पराणस्य शरीर वद्धोागेापकरणत्वमच्तं 
न तु चच्तरादिवत् ज्ञानकमकरगत्वमस्ति येन सविषयत्वं स्यादिति 
मरिहरति। न तावदिव्यादिना। अश्रेयसे खस्य खेष्टतानिमित्तं, 
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माचदीनं यथापूव जीवनं सुय प्राणस्य वैशेषिकं कायें दशंचिला 
म्रालाचक्रमिषायां वामादिशेथिल्यापत्तिं शरीरपातप्रसङ्गञ्च 

दशंयन्तो श्रतिः प्राणनिमित्तां शरीरेद्धियस्ितिं दशयति 

तान वरिष्टः प्राण उवाच मामेादमापद्ययादमेवेतत पञ्च- 

धात्मानं प्रविभज्येतद्ाणमवष्टभ्य विधारयामिः इति च। एत- 

मेवाथं श्ुतिरादइ । “प्राणेन रचन्नवरं कुलायं" इति च सुक्तेषु 

चक्तरादिषु प्राणनिभित्तां शरीररक्तां दशंयति। “वसनात् 

क्माद्ाङ्गात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छव्यति तेन यदस्नाति 

यत् पिबति तेनेतरान् प्राणानवति' दति च प्राणनिमित्तां 

शरीरेद्धियपष्टिं दशंयति। कसिनइमुत्कान्ते उत्क्रान्ता भवि- 

य्यामि कस्मिन् वा प्रतिषितेऽदं प्रतिष्ठास्यामीति स प्राण- 

मटजतः दति प्राणनिमित्ते एव जोवस्यात्तान्तिप्रतिष्ठे दश 

यति॥ 

पच्चच्रत्तिमनेवड्ुपदि श्यते ॥ १९॥। 
[ख 9 ©+ + 

इतश्चास्ति मख्यप्राणस् वैगेषिकं कार्ये यत्कारणं पञ्च- 

टृत्तिरयं व्यपदिश्छते रतिषु श्राणाऽपानेा व्यान उदानः स- 

व्यदिरे विवादं चक्रिरे । तद्रत्तिमाचद्णीनमिति मकादिभावेन सित. 

मिव्ययः| अवरं नीचं, कुलायं देहाख्यं ग्द, प्राणेन रत्तञ्जीव 
सखपितीद्यथेः| तदेव तद्ानीमव, तन प्राणन यद्ञ्राति जीवः तेन 

प्राणक्नताग्रानेनेति यावत् । ण्वंश्ुतेः प्राणस्यासाधारगं काय्थ॑मस्ती- 
त्यक्तं ॥ 

तत्रैव देलन्तरायें खचं व्याचष्टे | इतच्चेद्यादिना। उत्तिरवस्था। 
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मानः" दूति, ठत्तिभेद चायं काग्येभेदाणेत्तः। प्राणः प्राग्ट्ति- 

रुच्छरासादिकमोा, श्रपानाऽवाग्टरत्तिनिश्वासादिकमी, व्यानः 

तचो: सन्य वत्त॑माना वो्खयवत् क्मदेतुः, उदानः ऊर्द्ध 

ठ त्तिरुत्रान्त्यादि तुः, समानः समं सवेव्वङ्गषु येऽन्नरसान्न- 

यति! दति। एवं पञ्चदरत्तिः प्राणः मनोवत् यथा मनसः पञ्च- 

टृत्तयः एवं प्राणएस्यापीत्यथंः । ओआचादिनिमित्ताः शब्दादि- 

विषयाः मनसः पञ्च टृत्तयः प्रसिद्धाः न तु कामः सङ्कल्प 

दत्याद्याः परिपटिताः परि ग्द्येरन्, पञ्चसद्यातिरोकात्। नन्- 

चापि ओओआचादिनिरपेच्ता श्तभविय्यदादिविषयाऽपरा मनसे 

ठृत्तिरस्तोति समानः पञ्चस्ह्यातिरेकः । एवं तरिं परमतम- 

प्रतिषिद्धमनुमतं भवतोति न्यायादिदापि योगणशास्तप्रसिद्धा 

मनसः पञ्च ठत्तयः परिग्द्यन्ते प्रमाणएविपय्यंयविकल्यनिद्रा- 

रतयो नाम । बह्ृ़ृत्तिवमाचेण वा मनः प्राणस्य निद््शन- 

मिति दरृष्टव्यं। जीवापकरणएलमपि प्राणएसय पञ्चुदटत्तिलान््मना- 

वदिति येाजयितव्यं ॥ 

अभ्रिमन्थनादिकं वीर्यवत् कम॑। कामादिदत्तिवजच्ाने$पि पञ्चत्व 
नियमे नास्तीत्यरुचिं खयमेवोद्धाय पत्तान्तरं ए्ह्ाति । नन्वचापीया- 
दिना। प्रमां प्रमितिः। विपययोा भ्रमः ग्रण्विघाणदिक्ञानं विक- 
ल्यः। तामसी वुत्तिनिदा। स्मतिः प्रसिद्धा। ममनियारविद्यावत्ति 
त्वाच्च मनावत्तित्वमित्यरुच्या खमतमादइ। बह्किति। सूचस्याथी- 
न्तरमादइ । जवति । तदेवं प्राणवायाभदाभेदश्चयारविरोघध रति 
सिद्ध। 
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अणुख ॥ १३॥ 

चअणखायंम॒ख्यः प्राणः प्रत्येतव्यः दूतरः प्राएवत्। अणुत- 

ञचदापि सैच्यपरिच्छ्दौ न परमाणएतुल्यले, पञ्चभित्तिभिः 

छत््शरीरव्यापिलात्। खच्छः प्राण उत्क्रान्ता पाश्चस्येनानुपल- 

भ्यमानल्ात्, परिच्छिन्नख्येत्कान्तिगत्यागतिग्रुतिभ्वः। ननु वि- 

मुलमपि प्राणस्य समान्नायते, “समः खुषिणएा समे मशकेन समा 

नागेन सम एभिस्िभिलकेः समेाऽनेन सवण इत्येवमादिषु 

प्रदेशेषु । तदुच्यते, आधिदैविकेन समष्टिव्यष्टिरूपेण हैरण्यगर्भेण 

प्राणात्मना एतदिमुलमान्नायते नाध्याल्मिकन। पिच समः 

सषिणत्यादिना साम्यवचनेन प्रतिप्राणिवत्तिनः प्राणस्य परि- 

च्छट एव प्रदश्यते तस्ाददोाषः॥ 

र्वं मुख्यप्राणस्योत्पत्तिं खरूपद्चोक्ता परिमाणसन्देहेऽगतवमुपदि- 
ति । अर्ति । अधिकाशङ्कामाद। ननु विभुत्मपीति। ञ्ञषि- 
मप्रकादपि खच्छा जन्तः पत्तिकेत्यच्यते। नागो हस्तो | प्राण उत्का- 

मतीति खन्याल्यत्वं प्राणस्य भाति, समानेन सवणेति ख्या विभत्व- 

मिति विसे खाध्यात्मिकप्राणस्याल्यत्वमाधिदेविकस्य विभुत्वमिति 

विषयभेद च्ऋव्योरविराधः इति समाघत्ते। तदुचत इति किञ्चा- 

पक्रमे प्राणस्य क्षष्यादिसम्मत्वेनाल्यत्वेाक्तौः सम रभिख्िभिलाकरिति 

विराडद्दसाग्यं। समाऽनेनेति खचात्मत्वमिति विषयव्यवस्था सुस्थे 
त्याद् | अपि चेति। अणवश्धेयच सवंऽनन्ता इति इच्ियानन्य- 
म॒पासनाथमिति समातं, चतु प्राणविभुत्वमाधिदोषिकमिति 
समाधानान्तरोाक्तेरपोनरुक्तयं | अन्ये तु प्रसङ्गात्तच सांख्याच्तपोा निरस्तः 

चतु श्रुतिविरोधे निरल्त इव्यपोनरुत्यमाङः । पुवं प्रागस्ाध्या- 
स्मिकाधिद् विकविभागेनाप्यगुत्वविभुतवव्यवस्ोक्ता । 
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ज्यातिराद्यधि्ठानन्त् तद्ामननात् ॥ १४॥ 

ते पनः प्रहताः प्राणाः किं खमदिन्नैव खरी खरी का- 
याय प्रभवन्ति आआदाखिदवताधिष्ठाताः प्रभवन्तीति बि- 

चाव्यते। तच प्राप्तं तावद्यथा खक्राव्यशक्रियेगात् खमदि- 

न्नैव प्राणाः प्रवतिरन्निति। अपि च देवतायिहितानां प्रा- 

णानां प्रत्तावभ्युपगस्यमानायां तासामेवाचिष्टाचीणां देव 

तानां भाक्तुलप्रसङ्गात् शारीरस्य भक्तं प्रलोयेत, अतः 

सखमदिननैवेषां प्रटत्तिरिति, एवं प्राप्त इदमुच्यते च्योतिराद्य- 
धिष्टानज्तिति । तुशब्देन पवैपक्तो व्यावर्त्यते । ज्यातिरादिभि- 

रग्चाद्यभिमानिनीभिदवताभिरधिष्ठितं वागादिकरणजातं 

स्कार्ययंषु प्रवतत दति प्रतिजानोते। देतुञ्च व्याचष्टे तदाम- 

ननादिति। तथा द्यामनन्ति अद्चिवाभ्भ्रला मुखं प्राविशदि- 
त्यादि । अ्नेशायं वामभावेा मृखप्रवेश देवतात्मनाऽधिष्टा- 

तत्मसङ्गेनाध्यात्मिकानां प्राणानामाधिदेविकाधीनतमाडइ । व्येति- 
राद्यधिानन्तु तद्ामननात् । (वाचा {इहि नामान्यभिवदति चच्तृषा 
रूपाणि पश्यति! इति टतीवाख्याऽन्वयव्यतिरेकवत्या वागादोनां नि- 
स्पच्तसाधनत्वोक्तिविरोघादञ्निवोग्भूतवे्यादिश्चतिस्तेवामचेतनाग्न्या- 
द्युपाद्ानकत्वपरा न तु तेषामधिाटदोवतापसा। न च खकार 
ष्रक्तानामपि वागादीनामचेतनत्वादधिराचयपच्ता न विरुध्यत इति 
वाचं, जीवस्याधिषाटलतात्। किञ्च देवतानामधिरूटवे जन]ववद्धा- 
ह्तमस्मिन देहे स्यात्, तथा चेकचानेकमोत्तणां विरोधात् दुबेलस्य 
जीवस्य भाक्तत्वं न स्यादिति पुवपत्ताथः। सिद्धान्तयति। र्वं पराप्त 
ङव्ादिना। ऋ{्निवाग्भूत्वादिव्यञ्वच्तभूत्वेति च तद्धावोऽग्न्यादिदेव- 
ताधिष्ेवत्वरू्पम ख्व सम्बन्धा न तदुपादानकत्रत्पा द्ूरस्थादित्य- 

5 4 
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ठ वमङ्गोञ्त्ये च्यते। नदि देवतासम्बन्धं प्रत्याख्यायाग्चेवाचि 

मखे वा कञिद्धिशरेषः सम्बन्धे दृश्यते। तथा वायुः प्राणे 

ग्ला नासिके प्राविशत्" इत्येवमाद्यपि याजयितव्यं। तयान्य- 

चापि वागेव ब्रह्मण्खतुर्थः पादः साऽद्चिना च्यातिषा भाति 

च तपति चः दृत्येवमादिना वागादीनामन्यादि ज्ये तिषटुवच- 

नजैतमेवाथ द्रढयति। स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत् सा 

यदा श्ट्युमत्यमच्यत साऽद्चिरभवदिति च" एवमादिना वा- 

गादोनामन्यादिभावापन्तिवचनेनैतमेवाथ योतयति। स्व॑च 

चाध्यात्माधिदैवतविभागेन वागाद्म्ःद्नुक्रमणएमनयेव म्रत्या- 

सत्या भवतति । रतावपि 

'वागध्यात्ममिति प्राहः ब्राद्यणास्तच्वद्भिंनः। 

वक्तव्यमधिश्टतन्त् वद्धि स्तचराधिदवतम्"॥ 

दूत्यादिना वागादौीनामन्यादिद्वताधिष्ठितलं सप्रपञ्चं भ- 

दभितं। यदुक्तं खकाय॑शक्तियेगात् खमदिन्नेव प्राणाः प्रवन्तं- 

मण्डलादंमुखस्य चच्तुराद्यपादानत्वासम्भवादित्याहइ। अस्रेखायमिति | 
वायुः प्राणाधिष्ाता भूत्वा नासापुटे प्राविष्दिति बास्येयमि्याह। 
तथेति । भाति दीप्यते, तपति खकाय्थ करोतीत्यर्थः| खतस्मिन्नधि- 
छचधिषेयत्वरूपाथं लिङ्गान्तरमाह । स वे वाचमिति। स पारा 
वाचं प्रथमामुदूोधकम्भि प्रधानामन्टतादिपाप्रूपं ग्टद्यमतीत्या वद्ध 
न्मुत्यना मुक्तां छृत्वा अभिरेवतात्मतवं प्रापितवानि्धेः। किद्धाग्टत- 
स्यां वागप्येति बालं प्राणः चक्तरादिव्यमिव्यादिश्रुतिस्प्यधिषाच- 
धिष्ेयत्वे सब्बन्धं द्योतवतीत्याह । सर्वचेति। ननु शकटादीनां 
नलोवद्ादिप्रेरितानां प्डत्तिटृद्धा, चीरादीनान्त्वनधिषण्ितानामपि 
दध्यादिप्रटत्तिदश्यते, तथा चोभयथासम्भवे कथं निश्यसचाद | 



[अ०२।पा०४ षरा इर ब्रद्य खचभाव्ये | ७२७ 

रज्निति, तदखक्तं। शक्तानामपि शकटादौ नामनङ्हा यधि- 

शितानां प्रडत्तिदश॑नात्। उभयणापपत्तौ चागमादवताधि- 

हितलमेव निख्ौचते । यदणक्तं दोवतानामवाधिष्टाचीर्णा 

भाक्तलप्रसङ्गा न शारीरस्य जीवस्येति तत् परिद्धियते॥ 

प्राणएवता शब्दात् ॥ ९५ ॥ 

सतीष्वपि प्राणानामधिष्टाचौषु दोवतासु प्राणवता काय्य 

करणसङ्घातखामिना शरीरेखेवेषां प्राणानां सब्बन्धः च्रते- 

रवगस्यते। तथा दि श्रतिः ज्य यच्रैतदाकाशमनुप्रविषखं 

चक्ष; स चाचषः पुरुषा दशनाय चत्तुरय ये वेदेदं जिघ्राणो- 

ति स आ्रात्मा गन्धाय घ्राणम्" इत्येवंजातीयका शारीौरोरीव 

प्राणानां सम्बन्धं श्रावयति । अपि चानेकलात् प्रतिकरणमधि- 

छाजीणां देवतानां न भाक्तत्मसिन शरीरोऽवकल्यते । एको 

्यमस्मिन शरीरे शारीरा भोक्ता प्रतिसन्धानादिसम्मवादव- 

गम्यते ॥ 

उभयदयापपत्तो चेति| उक्तदोषान्तरनिरासाय खहचमवतारयति। 
यद्पीति॥ 

षप्रारोरेगवति। भक्ति शषः सम्बन्धा भाक्तभेग्यभावः। अय 

टदे प्राणप्रवेण्रानन्तरं यच गालकं रुतच्छिदिमनप्रविष् चत्त 

र्द्ियं तच चच्ेष्यभिमानी स अखात्मा चाच्तषः तस्य रू्पद्ष्नाय 

चच्तः। यद्यप्यात्मा करणान्यपेच्तेते तथापि न्ञेयन्नानतद्ाखयाद- 

गर योावेद् स आत्मा चिद्प खव, करणानि तु गन्धादिप्ररत्तये- 

ऽपच्छन्ते न चंतन्धायेति खत्यथः। किच्च येदं रूपमव्राच्तं स रवादं 

ष्रटगामीति प्रतिसुन्धानाद्कः एरर रुव भाक्ता न बद्वा दवा 

इत्याद । अपि चेति॥ 
^+ 2 
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तस्य च नित्यत्वात् ॥ १९ ॥ 

तस्य च भारौरस्यास्मिन् शरोर भोक्रवेन नित्यत्वं पुण्छ- 

पापेापलेपसम्भवात् सुखद्ु;ःखोपभागसम्भवाच्च न देवतानां । 

ता डि परस्िन्रैश् पदेऽवतिष्ठमाना न दोनेऽस्िच्छरोरे 
भेक्तुलं प्रतिलब्धुमरंन्ति । श्रुति भवति पृण्मेवाम्! गच्छति 

नदपैदेवान् पापं गच्छतिःदूति शारौरेरौव च नित्यः प्राणानां 
सम्बन्धः । उत्कान््यादिषु तदनुदृ्तिदभ्नात्। “तमुत्करामन्तं 

प्राणाऽनूत्कामति प्राणमनूत्कामन्तं सवं प्राणा अनूत्क्रामन्ति 

दत्यादि तिभ्यः तस्मात् सतीव्वपि करणानां नियन््ीषु देव- 

तासु नशारीरस्य भाक्तवमपगच्छति, करणएपक्चलैव दि देवता 

न भेक्तलपक्षस्येति ॥ | 

कादाचिद्ेवानामन्नभोकत त्वं कदाचिच्जोवस्येव्यनिवमोऽस्लि्या श्य 
खकम्माजिंते ददं जीवस्य माक्तुलनियमान्मेवमिव्याद खचकारः। तस्य 
चति । उत्कमणादिघ जीवस्य प्राणाव्यभिचारात्तस्येव प्राण्खामि- 

त्वं, दवतानान्त परखामिकरथसारयिवदधिषाटत्वमाचमिति वा- 

ख्यान्तर माद | एरीरगव च नित्य डति यथा प्रदौपादिः करणे. 

पकारकतया करणपत्तस्यान्तगतस्तया दवाः करणापकारिण रखवन 

मोक्तार इत्यर्थः| जीवस्याटृ्टदारा करणाधिरटत्वा्थखानिवद्धा- | 
क्त्वं, देवानान्त करणेप्रकाराभिच्लतया सारयथिवदधिषशाटत्वमिति 
न जीवेनान्यधासिद्धिः। देवानामधिषाटत्वेनासिन् ददे भात्तेत्वा- | 
नुमानन्तुन दव दवान् पापं गच्छतीव्युक्तश्चतिबाधितं, तस्माचचत्तृषा | 
दि रू्प्रागि पश्छतौति चतः साघनत्वमाचनो(धत्वाद् म्नवाग्भूत्वे्याद्य- | 
धिषाटदेवतापेतच्तागोधकश्चुतिभिस्विराध डति सिदध ॥ 



[अ०२।पा ०8] षा ङ्र ब्रद्यखचभाष्ये। ७९८ 

त इद्ियाणि तडुपदेऽणदन्यच ओष्टात् ॥ १७ ॥ 

म्यक इतरे चेकादश्र प्राणा अनूतकरान्ताः, तत्रेदमपरं 

सन्दिहते किं मख्यटेव प्राणस्य ठत्तिमेदा इतरे प्राणा आदडा- 

खित् तच्वान्तराणौति । किन्तावत् प्राप मृव्यर्ूवेतरे टत्तिभेदा 
इति। कुतः श्ुतेः। तथा दि भ्रतिमंल्यमितरांञ्च प्राणान् 

सन्निधाप्य मृख्यात्मतामितरेषां स्यापयति “न्तास्येव सवे रूप- 

मसामति तच तस्यैव सवं रूपमभवनः' दति। प्रालेकश- 

ब्द्लाद्चैकलाध्यवसायः, इतरथा दयन्याग्यमनेका्यलं प्राणशब्दस्य 

प्रसज्येत एकच वा सुख्यतलमितरच वा लाक्षणिकवमापद्येत। 

तस्पाद् यदेकस्यैव प्राणस्य प्राणाद्याः पञ्च टृत्तयः एवं वागा 

च्र्येकादशेत्येवं प्राते द्रेमः। तच्वान्तराण्छेव प्राणाद्वागादी- 

नीति। कुतः, व्यपदेशभेदात्। कोऽयं यपर शभेदः, ते प्रर 

ताः प्राणः अष वजेयिलाऽवशिष्टा एकाद शे[ याणीत्यु च्यन्ते । 

सत्खिन्द्रियेव तद्धिराटटदेवताचिन्ता तान्धेव प्राण्डत्ति्यतिरेोकेण 
न सन्तीयाच्तेपं प्रद्याह | त इन्द्रियाणि तद्यपद्श्एदन्यच अदात् । 
पाणाद्द्ियाणां भेदाभेदखतिभ्यां सं़यं वदन् पवपच्तयति। मख्य- 

ख्च॑त्यारद्ना। इन्त इद्ःनमस्येव म्ख्यप्राणस्य सवं वयं खरूपं भवा- 

मेति सङ्ल्यते वागाद्यस्तयाऽभवनच्नि्भेद ख॒व्यधंः। ते प्राणाद्भिन्ना 
पाणपद् वाच्यत्वात् प्राणवदि त्याह | प्ाणेति। ते प्राणाः खेषादन्यचान्य 

इति प्रतिज्ञा्घत्वेन पदचयं याचद्धे। तत्वान्तराणयेवेति | तद्यपदेष्ण- 
दिव्य तच्छब्दः प्रतिज्ञातान्यत्वं पर्णति प्राणा इई्द्रियाणीति। अखप- 

य्य यश्न्दाभ्यामन्यत्वोक्तेरिति इतूपपाद्नाथंत्वेन पुनस्तानि खचपदानि 
वेोजवति। क्व्याद्ना। घस्य विश्वतामुखत्वादुभवाथेत्वमलङ्कार 
ख्व न दुघण, रतेन प्रतिद्धाध्यादारः तच्छन्द्स्याप्रछृतमेदपराम- 
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श्ुतावेवं व्यपदेग्भेददशंनात्। “एतस्माव्नाचते प्राणा मनः 

सवेद्धियाणि च' इत्येदजातोयकेषु शरतिप्रदेशेषु ष्यक प्रा 

व्यपदिश्यते एयक चेद्धियाणि। ननु मनशखोऽयेवं सति वजेनम् 

*दुरद्धयतेन प्राणवत् स्वात् (मनः सवेद्धियाणि च' दूति एथक् 

व्यपद्शभेदद्र्भनात् | सत्यमेतत्, रता तु एकादण्द्धियाणीति 

मनोऽपोद्धियलेन ओ्रोाचादिवत् संग्टद्यते, प्राणस्य लिन्द्रियलं न 

युति रतै वा प्रसिद्धमस्ति। व्यपे णभेद चचां †तच्चभेद् पके 

उपपद्यते। तच्चैकते तु “स एवेकः सन् प्राण दद्दियव्यवद्शं 

लभते न लभते चः इति विप्रतिषिद्धं, तस््मात्तच्वान्तरश्यता 

म॒ख्यादितरे। कुत तचान्तरण्ता मुख्यादितर ॥ 

भद् श्रतेः ॥ ९८ ॥ 3 
भेदेन च वागादिभ्यः प्राणः सर्वै शरूयते । ̂ ते इ वाचमृचुः' 

शिंत्वद्धेति दोषदयमपास्तं | शब्दभेद दस्तभेद साध नेऽतिप्रसङ्गं शङ- 

ते। नज्विति। प्राणवन्मनसाऽपि ड्न्द्रियेभ्यो भेदः स्यादित्यथेः| 
अप्य यसं ज्ञाभेदात् खतन्तसं लि वस्तभेद द््यत्यगः। स च मनःवष्ा- 
नीन्दिवाणीव्यादिस्म्रतिवाधान्मनस्यपोद्यते, प्राणे तु बाधकाभावादु- 
त्यगंसिड्िरिति समाधत्ते। सत्यमित्यादिना । मन डन्ियाणि चेति 
मेदोक्तिगाबलीवर्दन्यायेन नेया । सिडान्ते मनसः प्रथमेापादानत्वा- 
द्ात्मवद्निन्द्रियत्वमिद्धं तते नोत्सगेनाध इति केचित् किद्चैतसाच्ना. 
यते प्रास मनः सवंन्द्रियाणि चेति एधकजन्मव्यपदेप्रात् खतन्लरवस्त॒भेद 
व्याह । व्यपदेशमेदश्चायमिति | ण्क{िन् वाक्ये प्राण इनियशब्दमे- 

व्य] त्वभते पुनस्तिभयान्न लभते चेति वाख्यात इत्ययः । 
र्वं भदेनापय्थायसंक्ञाभ्यामुक्तैः एथकजन्नोतीचेति तद्यपदेशादिति 

* इन्द्रियतले दति वधे° का०। 
+ तच्भेदे सतं।ति वधै° का०। 
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इत्युपक्रम्य वागादीनसुर पाश्मविष्वस्तानुपन्यस्योपसं हत्य .वागा- 

दिप्रकरणं, श्रय रेममासन्यं प्राणमूचः" इत्यसुरविष्वंसिनो 

म॒ख्यस्य प्राणस्य एथगुपक्रमात्, तथा (मनो वाचं प्राणं तान्या- 

त्मनेऽङुरुतः इत्येवमाद्या रपि मेदश्रुतय उदाहन्तव्याः। 

तस्मादपि तत्वान्तरन्डता मृख्यादितरे। क्वच तच्वान्तरभूता 

मख्यादितरे॥ 
र = 

वेलस्षएयाच्च 1 १९ ॥ 
वैल र्ञ्च भवति मुख्यप्राणस्येतरेषाञ्च सुक्नेषु वागादिषु स॒ख्य 
नि £ ङ, "~ प 

एका जागनत्तिं स एव चेका ग्टल्युनाऽनाप्तः । ् राप्रास्ि तर तस्येव 

म्राणस्यावखत्युत्कान्तिभ्यां देदधारणपातनदेतुलं नन्ियाणां 

विषयालेचनदेतुवञ्चेद्धि याणं न प्राणस्ये्ोवंजाती वको श्रयान् 

लकणभेदः प्राणेद्धियार्णा। तस्मादष्येषां तच्वान्तरभावसिद्धिः। 

यदुक्तं “तच तख्छेव सवं खूपमभवन्' इति श्रुतेः प्राण एवेन 

याणोति, तदयक्तं। तचरापि पैवापव्यालेचनद्धेद्प्रतोतेः। 

इतुव्याख्यातः | भद्श्चतेरिति चरेण पकरणभेदो देतुरुत्त इति न 
पानरु्य। ते दवाः शस्त्रोयेन्धियमनाडत्तिरूपाः असुराणां पाप- 
इत्तिरू्पाणां जयाथमुद्योवकम्माशि प्रथमं व्याषएटतां वाचमच्स्तच्न 
उदायासमुरनाश्यमिति तथास्विव्यङ्गेरूव्योद्रायन्तीं वाचमन्टतादि- 
द्षेण विष्वंसितवन्ताऽखुरा इत्येवं बमेण सवचस्विन्दियेष पापम्रस्तेष 
पञ्चाद थति प्रकरणं विच्य प्रसिद्धमास्ये भवमासन्यं मख्य प्राणमच- 
स्तन्न उद्यति तेन प्राणनोद्राता निविषयतया सङ्दषश्रन्येनासुरा 
नद्य सव्यसुराणां विघ्वंसिना मुख्यप्राण्स्योक्तंभदसिखिस्ित्याइ। ते 
देति । तानि चोण्यन्यन्यात्मने खाचं प्रजापतिः छतवानिन्यर्थः | 

विर्डधम्मैवत्वाच । भेद इत्याद । वेलच्तखच्चेति । ग्टत्यरासङ्दोा 
षः । वाण्द्त्र छतवत,.त्यथः। बङ्भमिभद्लिङ्गविराधादागदीनां प्राण- 
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तथा दि वदि व्याम्येवादमिति वाग्दध्रे" इति वागादीनोद्धिया- 
८ < [सि [र् न क न ड 

्यनुक्रश्य "तानि त्युः खमा भूलेपचेमे तस्मा छ्राम्बत्येव वाक् 

तिच अ्रमदपेण ब्टल्युना य्रस्तलं वागादीनामभिघाय अधेम- 

मेव नाघ्रात् योऽयं मध्यमः प्राणः" दति एयक्प्राणं ग्डल्युनानभि- 

भूतमनुक्रामति।त्रयं वे नःखे्टः'द्तिच ्रे्ठतामस्यावधार यति। 

तस्म्मात्तद विरोधेन वागादिषु परिस्छन्दलाभस्य प्राणाचत्तलं | 

तद्रपभवनं वागाद्ीनामिति मन्तव्यं नतु ताद्ाव्यं) अतएव 

प्राणशब्द सयेन्दरियेषु लाच्णिकलसिद्धिः। तथा च श्रुतिः (तच 

तदेव सवं रूपमभवन् तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणाः" इति 

मुख्यप्राएविषयस्यैव प्राणशब्दस्य दद्धियेषु लाक्षणिकं इन्तिं 

दशंयति। तस्मात्तचवान्तराणि प्राएद्ागादौोद्धियाणीति॥ 

9 ¢ ¢ ०१ 

संज्ञामृन्तिक्तत्िस्त॒ चिडत्ङ्वत उपद् शत् ॥ ₹० ॥ 

सत्रकरियायां तेजाऽबनननानां *+खृषिमभिघधाये पदि श्यते। “सेयं 
७०१ 

रूपभवनं प्राणाधोनस्थितिकत्वरू्पं वयाख्येयं। रखुतदेव प्राणश्न्द्स्ये- 
न्त्ियेषु लच्तणाबोजं तो तस्मादेत ्तेनास्यायन्त इति परागटदटमिति 
न मेदाभेदश्चव्येविराघ इति सिदध ॥ 

उत्प्तिरुत्पादनेति च काय्यकचाव्ापारा प्रसिद्धा, तच जगदुत्य- 

त्िञ्तिविरोधः अतीतेन पाद्दयेन निरस्तः, सम्मत्युपादानच्चुति- 
विरो निरस्यते। तचरापि दखच्छभवेात्पादनं पारमेश्वरमेवेति ति 
व्वविप्रतिपन्नं, सखलभतातादने त्वल्ति श्चतिविप्रतिपत्तिरिति तल्िरा- 

साथमाद। संन्नामत्तिक्तपिस्त चिटत्कवत उपदेशात्। नामरूप 

# दृष्टिं विधायेति का० वधं०। 

देवतेचत इन्ताह{मिमासिखो देवता अनेन जोवेनात्मनान्- 
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प्रविश्य नामरूपे व्ाकरवाणोति तासां चिद्टृतं चिदतमेके- 

कां करवाणोति। तच संशयः किं जीवकटेकमिदं नामरूप- 

व्याकरणमादाखित् परमेश्वरकटकमिति। तच प्राप्तं तावत् 

जीवकटलेकमेवदः नामरूपव्याकरणमिति। कुतः, भ्रनेन जीवेना- 

त्मनेति विशेषणात्! यथा लोको चारेणादहं परसेन्यमनुप्र- 

विश्व सङ्ःलया मीत्येवंजा तो यके प्रयोगे चारक्टकमेव *सल्सेन्य- 

सङ्लनं देतुकटलाद्राजात्मन्यष्यारोपयति सङ्गलया मीत्युत्तम- 

परूषप्रयोगेण, एवं जीवकटंकमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकट- 

कल्वादेवतात्मन्यध्यारो पयति व्याकर वाणौल्युत्तमपुरूषप्रयोागेए । 

पिच डित्यडवित्थादिषु नामखु घटरश्रावादिषघु च रूपेषु 

जोवस्येव व्याकर्टलं दृष्टं, तस्माज्नीवकदटकमेवेदं नामरूपव्थाक- 

र णभित्येवं पराप्ेऽभिधन्ते। संज्ञामूतिङ्ु्भिस्ठ िद्ल्कुवेत इति । 

भेदात् करणभिन्नः प्राण रवयत, तत्र सङ्गेन स्थूलनामरूपल्ल धिः कि- 
कट केति चिन्त्यत इत्यवान्तरसङ्गतिः। प्रकिया प्रकरणं। इच्तणमेवाइ। 
चन्ते्यादिना। दन्त ददानीं देवताः खच्छया अन्पविश्येति सम्बन्धः| 
तासां तिसृणां टेवतानामेकेकां देवतां तेजाऽबन्नात्मना व्यात्मिकां करि- 
व्यामीति तिः पञ्चीकस्यापलद्रणायीा। छान्दाग्येऽप्याकावाय्वारूप- 
संह्ारस्योक्तत्वात्। खव श्थलीक्तेघु श्टतेषु पाणिनां व्वदहारः से- 

गिति परद्वतावास्तायय। .जीवनतिपदस्य बयाकरवाणोत्धनेन 

सम्बन्धसम्भवासम्भवाभ्यां स्रयमदह्। तति | पवप्रच्त जोवस्येव 

भातिकखद्टत्वाद्रद्धणः सवखद्धत्वासिड्िः सिद्धान्ते तत्सि्िरिति 

फलं | जोवनत्यस्य व्याकर्व.रगतिप्रधानक्रियापदन सम्बन्धं इति 

प्रवेपत्तमाद्। तच प्राप्तमिति | परदोवताया अकट्टेत्वे कथमत्तम- 
यरूबप्रयोग स्त्याण्रद्खा प्रयोजकत्वात् कटंत्वापचार इत्याद। यथा 

=-= ~~ 11 

# परमेन्येति वधे* का०। 
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तु शब्देन पत्तं व्यावतंयति। संज्ञामृतिक्ततिरिति नामरूपव्या- 

क्रियेत्येतत् चिद्धत्कुवेत इति परमेश्वरं लक्तयति, चिद्धत्करणो 

तस्व निरपवाद्कटंलनि्देशात्। येयं संज्ञाक्ु्िम्रतिक्रति- 

खाभ्रिरादित्यञ्चद्रमा विद्युदिति तथा कुशकाश्पलाशादिषु 

पश््ग्टगमनुच्यादिषु च प्रत्याछति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा 

सा खलल परमेश्वरस्यैव तेजोाऽवन्नानां निमातुः छतिभेवितुम- 

दति । कुतः उपदेशात् । तथा दि सेयं देवतेत्युक्रम्य वयाक- 

रवाणगेत्युत्तमपृरुषप्रयोगेण परस्यैव ब्रह्मणा व्याकटंलमिद्धा- 

पदिश्यते। नन जीवनेति विशेषणाच्जीवकटेकलं व्याकरण 

स्याध्यवसितुं नैतदेवं जीवेनेत्येतद नप्रविश्येत्यनेन सम्बध्यते च्रा- 

नन्तयान वाकरवाणोत्यनेन। तेन डि सम्बन्धे बाकर वाणीत्ययं 

देवताविषय उत्तमपुरुष त्रै पचारिकः कख््येत । न च गिरि- 

नदीसमृद्रादिषु नानाविधेषु नामद्पेषु अ्रनौश्चरस्य जीवस्य 

लोक इति। सिडन्तयति। तुशब्देनेत्यादिना। प्रत्याक्ति परतिजा- 
तौव्यथः| अनेन स्यलसग जीवस्यासाम्ण्ं द्योतितं तथाच पद्ा- 

न्वयस्य पदाथयोग्यताघं)नत्वान्नीवरूपेण प्रविश्यादहमेव व्याकरवाणी 
त्यन्वयः नतु जीवेन व्याकर्वाणति। नन् तदहि प्रवेश्रक्रिया जीव- 
कटका व्याकरणमीखरकर्टकमिति कट॑मेदात् क्ाप्रत्ययो न स्या 
दित्यत च्याह। नच जीवो नामेति । वस्ततस्त खये जले प्रविष्ट इति 
प्रतिविम्बभावाख्यप्वेषएो खय॑स्येव करट॑त्वप्रयेागाज्नीवात्मना प्रवणेऽपी- 
श्वर ण्व कततिक्वाखतिर्यन्नेति वेध्यं | नन्वभेदखेच्जीव खव व्याकतो 
किं न स्यादिव्याश्ङ्खा कल्पनया भिन्नस्य तस्याग्क्यत्वाच्छतिविराधाच् 
मेवमित्यादइ | परमेश्वर इति प्रत्यकं महाभृतसगस्य प्रागक्तत्वा- 
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व्याकरणसामथंमस्ति, येष्वपि चास्ति सामध्य॑न्तेव्वपि परमेश्रा- 

यत्तमेव तत्। न च जीवा नाम परमेश्चरादत्यन्तभिनश्चार 

दव राज्ञः, आत्मेति विशेषणात्, उपाधिमाचनिबन्धनलाच 

जोवभावस्य । तेन ततङ्ृतमपि नामरूपव्याकरणं परमेश्चर- 

कृतमेव भवति । परमेश्वर एव च नामरूपयेव्याकतेति 

सर्वा पनिषस्सिद्धान्तः । च्राकाणशे इ वै नाम नामरूपयानि- 

वदिता इत्यादिभ्ुपिग्यः । तस्मात् परमेश्वरस्यैव चिदतकुर्वतः 
कमं नमरूपव्थाकर्णं, चिदत्करणपूवकमेवेद मिद नामरूप- 

व्याकरणं विवच्छते। प्रत्येकं नामरूपव्धाकरणस्य तजोऽब- 

न्नात्यत्तिवचनेनेवेक्तलात्, तच्च चिद्रत्करणएमनग्यादित्य चन्द्रवि- 

दयत अरुतिदंशंयति यदग्ने रोदितं रूपं तेजससतद्रुपं यच्छुनन 

तदपां यत् छष्णं तदन्नस्यः दृत्यादिना। तचाभ्रिरितोद् 

कूपं व्याक्रियते, सति च रूपव्याकरणे विषयप्रतिलम्भा- 

दग्निरितीदं नाम व्याक्रियते । एवमेवादित्यचन््रविद्युत्छपि 

दिद व्याकरणवाक्ये यन्नप॒ वंकस्यलभातिकसगं उचते इति पाठव्य- 

त्ययन दखूचितं खत्यथयमाह। चिदधत्करणप्वकमिति । इशखसर्छत व्यात्म- 

त्वमिति क्र दृद्मिव्यत खाद | तच्वेति। इदानीं नामरूपव्याकरगे 
कममादइ। तच्राभ्निरिति। यद्यप्यतः प्रभवादिव्च वेद््दपविं- 
काऽयषटट्िरुक्ता तघाप्ययक्तात् स्मताच्छब्दाद् येखटेा स्यां सफटनाम- 

सन्धाभिव्यक्तिरचोक्तदययविराधः। नन्वग्न्धादौनां तेजसानामेव ख- 

` तावृद्ाइर्गात् भृजलयो सत्यात्म कत्वं न विवच्ितमिव्यत आइ । ख- 

नन चेति। उपक्रमे तासां मथ्य इति श्रषः। यत्कपालरूपादिकं 
छव्णत्वादि विग्रोवाकारुणाविच्नातमिव भवति तदेवतानां समुदय- 
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द्रष्टव्यं। अनेन चान्ाद्युदादरणेन भमाम्भसतैजसेषु चिष्वपि 

द्र च्येव्वविशेषेण चिद्टत्करणएमुक्तं भवति, उपक्रमापसंदारयेाः 

साधारणएलात् । तथा डि अविरेषेरेवोपक्रमः “मास्ति 
देवतास्िदट्चिददकेका भवतिः इति । ्रविग्रेषेरैव चेापसंदा- 

रः यद् रोडितमिवाग्डत्' इति तेजसस्तद्रपमिल्येवमादिः 'यद्- 

विज्ञातमिवाग्त्ः इत्येतासामेव दवतानां समास दत्येवमन्तः। 

तासां तिषटणां देवतानां वदिस्िढतङछतानां सतना मध्यात्म- 

मपर चिट्त्करणमुक्तं ददमास्तिखि द्वताः पुरुषं प्राण चिद 

चिद्टदेकेका भवतिः दति । तदिदानौमा चाचा यथाश्रल्येवेप- 

दश्यत्याशङ्ितं कञ्चित् दोषं परिदहरिग्यन्॥ 

ड, + [० ४५ 

मांसादि भामं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 

ग्ठमेस्तिद्त्छतायाः पृरूषेणापयुज्यमानाया मांसादि 

कायें यथाशब्दं निव्यद्यते। तथा हि अतिः न्नमभितं 

चधा विधीयते तस्य यः स्विष्टा धातुस्तत्पुरौषं भवति 

या मध्यमस्तन्मांसं याऽणिष्ठस्तन्मनः' इति। चिद्रत्छता भ्र 

मिरत्रेषा ब्रीददियवाद्यन्नरूपेणाद्यत दत्यभिप्रायः। ताश्च 

रू्पमिद्य्थः। वाद्यं चिटत्करणमुक्काध्यात्मिकमपरः पुवक्तलच्चं 
वदन् उत्तरूचमवतारयति। तासामित्यादिना। पुरुषशसोरं पा- 
प्येकका चिद्भवति कर्मच्रयात्मना भवतील्यंः। उत्तरद्धचेण शङ्कितं 
दाषं निरसितुमादो शङ्ाविषयमाध्यात्मिकचिरत्करणं दश्रंयतीति 
भाष्यायेः॥ 
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स्थविष्ठं रूपं परोषभावेन वहिनिंगंच्छति, मध्यममध्यात्सं 

मांसं वधंयति, अ्रणिषठन्त् मनः। एवमितर योर प्रजसा यथा- 

शब्दं कायमवगन्तव्यं “मूच लादितं प्राणश्चापां कायं अखि 

मज्जा वाक तेजसः टूति। अक्ता यदि सवमेव चिद्धतछृतं 

र्धतमैतिकं अविशेषश्चुतेः “तासां चिदं चिदतमेकेकाम- 

करोत्. इति, किं कतस्तद्य॑यं विशेषव्यपदेशः, (ददं तेज इमा 

्रापदद्मन्नः दूति। तथा ्रध्यात्ममिदमन्नन्तस्याशितस्य कायें 

मासादि इृदम्पां पौतानां कायें लादितादि ददं तेजसोा- 

ऽशितख कायमख्यादिः इति अच्राच्यते॥ 

वेशष्यात्त तदाद स्तदाद्ः॥ २९ ॥ 

तुशब्देन चोदितं दाषमपनदति। विशेषस्य भावे वशेष 

श्चयस्लमिति यावत् सत्यपि च्द्टत्करणे कचित् कस्यचित् 

शतधातेाग्दयस्लमुपलच्चते शरघ्न सतेजेग्ड यस्व मृद कस्वाद्मयस्तं घ- 

यथिव्या अन्नश्डयस्तंः इति । यवदार प्रसिद्यथ॑ञ्चेदं चिदत्करणं । 

व्यवदारञ्च चिदत्छतरज्जुवदेकल्वापत्तो सत्यां न भेदेन त- 

चयगे चरो लोकस प्रसिध्येत् । तस्मात् सत्यपि चिदरत्करणे वैे- 

नन्वन्नमयंमांसादि कथं भाममिव्यत आआह। चिखत्कता भनमिर्वेति। 
प्राणस्य वायोारपकायंत्वं ज्ापचारिकं रदवं | 

ख्व विषयमक्रा दां श्रङ्कत | ऋच्रादहेति। तदुत्तरत्वेन चं 

व्याचद्धे। तुशब्दनेति खभागाधिव्छं वश्ष्यं किमथं कतभित्यत 
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य्यादेष तजोऽबन्नविशेषवादोा भृतभेतिकविषय उपपद्यते । 

तद्धादस्तद्ाद् दति पदाभ्यासाऽध्यायपरिसमात्तिं द्योतयति॥ 

दति ओओमच्छारोकमीमांसाभाय्ये शङ्भरभगवत्पादक्ते 

दितीयस्याश्यायस्य चतुथः पादः॥ ° ॥ 

अध्याचख समात्रः। 

खाइ । व्यवहार प्रसिद्ययमिति। र्वं समतिन्यायमतान्तरञ्ुतिभिर- 
विरोधे ब्रद्यणि वेदान्ततात्पवररोति सिडं ॥ 

इति ओीमत्परमहंसपसित्राजकाचायं ओ्रीमद्रोविन्दानन्दभगवत्- 
पादछता शरोरकमीमांसाव्याख्यावां भाष्यरनरप्रभायां हितीयध्यायय 

चतुथः पादः॥ # ॥ 

च्छव्यावयच् समाप्तः॥ 

न ८ 
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तद् न्तर प्रतिपत्तौ रंति सम्परिष्वक्तः प्रश्न 
निशपणाभ्यां ॥ १ ॥ 

दितीयेऽध्याये ख तिन्यायविरोाघो वेद्ान्तविदिते ब्रह्यदशने 

परितः, परपक्षाणाञ्चानपेच्तलं प्रपञ्चितं, श्रतिविप्रतिषेधश्च 

परितः, त च जोवव्यतिरिक्तानि त्वानि जीवेपकर- 

णानि ब्रह्मणा जायन्त इत्युक्तं । अयेदानोमुपकरणेापदहितस्य 

जोवस्य संसारगतिप्रकारस्तद्वस्यान्तराणि ब्रह्मसतच्वं विद्या 

भेदाभेद गुणापसंदारानपसंदारौो सम्यग्दशंनात् परषा- 

यंषिद्धिः सम्यम्द् शंनापायविधिप्रभदो मुक्तिफलानियमञ्चत्येत- 

. ॐ ब्रद्धयणे नमः। 

य॑ हि वैराग्यसम्पत्रास्तत्वमर्थविवेकिनः। 
लभन्ते साधनेदीन्तास्तं सीतानायक भजे।॥ १॥ 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रति सम्परिष्वक्तः प्रञ्ननिरूपगाभ्यां । टत्तमनुद्य 
दतोवाध्याया्ंमाइ । इतीय इद्याद्ना। अविरुद्धे वेदान्तार्ये 'तज्- 
ज्ञानसाघधनचिन्तावसर इत्यनयोाहंतुदहेतुमद्धावः। लिङ्गापाधिसिडा 

तदुपदितजीवसंसारचिन्तेति पादयोरपि तद्धावसङ्तिः। अच प्रथ- 
मपादे वेराग्यं। दितीये खप्राद्यवस्योक्ता त्वंपदा्था ब्रद्यतत्वच्चोच्यते। 
द्तीये वाक्याथेस्तद्मपासनाख्च विचार्यन्ते। चतुथ॑पादार्थमादइ । स- 
म्वग्दशनादिति। दश्रंनेापावाः सन्यासादयः। मक्तिरूपफलस्य खगं. 
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दयेजातं दतोयेऽध्याये निरूपयिश्यते प्रसङ्गागतञ्च किमघ्यन्यत्। 

तच प्रथमे तावत् पादे पञ्चा्मिविद्यामाित्य संसारगतिग्र- 

भेदः प्रद श्यते, वैराग्यदेते स्तस्प्ा ज्लगप्परेतेति चान्ते *श्रवणात् । 

जीवे मुख्यग्राएसचिवः सेद्धियः समनस्कः विद्याकम॑पूवप्रज्ञा- 

परिग्रहः पवद विद्धाय देदान्तरं प्रतिपद्यत दृत्येतद् वगत । 

'च्रयेनमेते प्राणा अभिसमायन्ति दल्टेवमादेः "अन्यन्नवतरं क- 

ल्याणएतरं रूपं कुरुते" दृव्येवमन्तात् संसारप्रकरणस्थाच्छन्दात्, 
५ £ [र ती 9 क, > £ > 

धञजाघसफले पभागसम्भवाच। स किं देदबोजेश्रतद्ुद्छरसम्यरि- 

य्वक्तेो गच्छति आदाखित् सम्परिष्वक्त दति चिन्त्यते। किन्ताठत् 

प्राप्तं असन्परिय्वक्त इति। कुतः, करणापादानवद्भूतापादा- 

नस्याञ्रतलात्। “स एतास्तजेामाचाः समभ्यादद्ानः" इत्य 

तेजामाचाश्ब्देन करणएानामृपाद्ानं सङ्गीत॑यति, वाक्यशेषे 
£ छ, + [के ५ = 

च्तेरादिसङ्गीतनात्। नेव॑ग्दतमाचापाद्ानसद्धोतेनमस्ि सु- 

लभाख्ु सर्वच श्तनाचाः, यैष दद आआरञअव्यस्तचेव सन्ति 

वत्तारतम्यनियमाभावः रखकरूपमिति यावत्| प्रसङ्गागतं दोहात्म- 
दूषणं | पचसु द्युपजन्यएयिवीपुरुषयाषित्खमित्वध्यानं पञ्चाभ्मिविद्या । 
यस्मात् कर्मणा गव्यागतिरूपाऽन्थंस्तस्मात् कमले जुगद्यां धारणा- 
विरक्तिं कुर्वीतेति पच्चाभ्मिविद्योपसंहारे वणाद राग्याथें प्रद- 
प्यते इत्यन्वयः शास्त्रादि द्वे नित्यानित्यविवेकद्टतं वेराग्यमक्तं डद 
तद््ा्छं गव्यागतिक्गेणभावना क्तं तदुच्यत इत्यपानरुक्तां। अधिकरणवि- 

घयमाद। जोव इति। अविद्या प्रसिद्धा, विद्येति पाठ उपासना ग्राद्या। 
कर्म धमाधमास्यं, पुवप्रज्ञा जन्मान्तरसंस्कारः | अथ मरणकाले प्राण | 
द्येजीवनेकीभवन्तीत्ययः। रूपं एरर, पद्चीरतभतभागाः उत्तर. 

#* अरवणादिति व° का° ना्ञि। 
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ततख तासां नयनं निष्प्रयोजनं, तस्ममादसंपरिष्वक्ता यातीत्येवं 

प्राप्रे परत्याचार्यः। तद्न्तरप्रतिपन्ता रंरति संपरिष्वक्र इति। 

तदन्तरग्रतिपन्तो देहात् देहान्तरप्रतिपत्तै देदवौजेश्ट॑तखच्छैः 

सम्परिव्वक्तो रदति गच्छतीौत्यवगन्तव्यं। कुतः प्रस्निरूपणाभ्यां। 

तथाहि प्रञ्नः वित्य यथा पञ्म्यामाद्धतावापः पुरुषवचसो भव- 

न्ति" इति । निरूपणच्च प्रतिवचनं ्युपजन्यष्थिवी परषयोषिन्सु 

पञ्चसखग्मिषु खरद्धासेमट्च्चनरतारूपाः पञ्चाहतीर्द्॑यिला दति 

त॒ पञ्चम्यामाह्तावापः पुरुषवचस भवन्ति" दति। तस्म्राद- 

द्धिः परिवेष्टिता जीवे रंहति व्रजतीति गम्यते। नन्वन्या चरतिः 

जलोाकावत् पृवदेदं न मृञ्चति यावन्न देदान्तरमाक्रमतोति 

देहपरिणानमिनेा भतदच्याः। वेद्ान्ताथन्नानसाधनविचारत्वात् सवा- 
धिकरणानां, खतिशास््राध्यायसङ्गतयः वेराग्यफलकत्वाद्तत्याद् सङ्तिः। 

पृवाधिकरणं ववद्णाराथं पञ्चोकरणमक्तं स यवदारो$च निरूप्यत 

इति फलफलिभावोाऽवान्तसरसङ्तिः। अच पवपत्ते निराखयप्राणगत्य. 

भावात् न वेराग्यं सिध्यति, सखचाश्रयप्राणगते4राग्यमिति फलमेदः। 

तजामाचाखच्तराद् यः, पश्यत जिघतीति वाक्छ्षात्। खापः पञ्चख- 

। मिषु ताः पञ्चम्यामाङता तायां वया पुरूषश्ब्द्वाचयाः पुरूषात्मना 
परिणमन्ते तयाकिं त्वं वव्थेति श्च॑तकतुं परति राज्ञः प्रवादहगस्य प्रख्नः, 

तस्य चोत्तरान्नाने तत्पितरं प्रति रान्ना 'वाचासोा वाव लाका गेात- 

 माभिम्तच खदधाख्या आपः खाङतिः पजन्याम्रा सामरू्पा इद खल्व 

मिदाचे अदडया ता, दध्याख्याइिरू्पा अपो यजमानसंलस्नाः 
खगं लाकंप्राप्य सोामाद्यदिव्यदेदात्मना सिताः कमन्ते ताः पर्जन्ये 
श्रयन्ते तता इ्िनू्पाः एयिव्यां अन्रनल्पाः परुषे रताकू्पाः यओोा- 

वितिङताः अपः परूवण्रब्द्वाचया भवन्ति डति निरू्पगं छतं नन्वे 
[= 
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द्भंयति, इति । तद्यथा टणएजलायुकंति, तचाप्य्य रिवेष्टितच्येव 

जीवस्य कमापस्यापितप्रतिपन्तव्यद् दविषयभावनादीर्घीभाव- 

मातं जलुकयापमीयत इत्यविरोधः एवं शत्यक्ते देदा- 

न्तर प्रतिपत्िप्रकारे सति याः पृरूषमतिप्रभवाः प्रकल्यनाः 

व्यापिनं करणानामात्यनख्च देदहान्तरप्रतिपत्त कमवशात् 

टृस्तिलाभस्तत भवति केवलस्येव वात्मनो इत्तिलाभस्तच 

तच भवति इद्धियाणि तु देदवदभिनवान्येव तच तच भोाग- 

स्थाने उत्पद्यन्ते मन एव वा कवलं भोगस्थानमभिप्रतिष्ठते 

जोव एव वात्सुत्य देदाददान्तरं प्रतिपद्यते रुक इव दाद् 

छक्तान्तर मित्येवमाद्याः ताः सवा एवानादतेव्याः, अ्रुतिवि- 

रोधात्। ननूद्ाहताग्यां प्रञ्नप्रतिवचनाभ्यां कबलाभिरद्धिः 

सम्परिष्वक्ता रुदतोति प्राप्नाति, अपृशब्दश्रवणएसामथ्यात्, तच 

तदेदं व्यक्काऽद्धिः सह गतस्य पश्चाद हान्तस्प्राभिरिबयुक्तं | यथा टण- ¦ 
जलायुका टणन्तरः प्दीत्ा पुबेटणं त्यजति तथा जीवो देहा- 
न्तरं गटहोत्वा पुवद्हं त्यजतीति ्तिविरेधादिति श्ङ्कते। नन्व. 
न्येति इदेव कमायत्तभाविददं देवेाऽहमिव्यादिभावनया एद्यीत्ा 
पुवेदेद्ं यजतीति अखव्यथंः, अता न विरोधः, इति समाघत्ते। 
तच्रापीति। भावनाया द्ौघभावे भाविदेदविषयत्वं। घटाकाश्व- | 
दुपदिता जीवः खच्यापाधिगव्या लोकान्तरं गच्छतीति पञ्चाभिश्र- | 
लयक्तः प्रकार स्तदिरोधादन्याः कल्यनाः अनाहत॑व्या इत्यन्वयः । साह्न्- ` 
कल्पनामादइ | व्यापिनामिति। सुगतकल्यनामाहइ)। केवलस्येति । ` 
निविंकल्पकन्ञानसन्तानरूपस्यात्मनो देदान्तरे शब्दादिसविकल्यज्ञा- ` 
नाख्यङत्तिलामे भवतीच्येः। कारणाद्कल्पनामाह। मन स्ति। 
देहान्तरं प्रति मनेामाचं गच्छति, इङन्ियाणि तु भूतान्येवारग्धन्ते। | 



 दिगम्बरकल्यनामादहइ। जीव इति| नन पाकखेदगन्धरूपकायंचया- 

[अ०३।पा०९] शा ङ्गस ब्रह्य चभाय्ये । ७४३ 

कथं सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वैरेव श्तद्धद्धौः सम्परिष्वक्तो 

रहतोत्यत उत्तर पटति 

व्यात्मकलत्वात् तु भयस्ात् ॥ ९॥ 
तुशब्देन चादितामाशङ्ःाम्च्छिनत्ति। यात्मका यापः 

चिद्धत्करणश्रतेः । ताखारभ्भिकाखभ्युपगताखितरद्पि श्रतद- 

यमवश्वमभ्युपगन्तव्यं भवति। ्यात्यक्ख देदस्तयाणामपि तेजोा- 

ऽबन्नानां तसन् काये7पलब्धेः, पन च्यात्मकस्तिघातुकलात् 

चिभिवातपित्तक्चेश्नाभिः। न श्तान्तराणि स प्रत्याख्याय कवला- 

भिरद्खिरारग्ध, श्यते । तस्मात् यस्ापेकाऽयमापः पुरुषव- 

चस दति प्रस्नप्रतिवचनयेारपशनब्दा न कैवल्यापे्चः, सर्वदेदेषु 

दि रघलेादितादिद्रवन्धयस्वं दृश्वते। ननु पार्थिवे घातु- 

ग्धविष्ठा देदेषुपलच्छते, नेष दाषः, दइतरापेत्तयाऽपां बाह्गच्दं 

भविष्यति) दृश्यते च एएक्रशाणितलक्षणेऽपि देदबीजे द्रववा- 

ल्यं । कमं च निमित्तकारणं, देदान्तरारम्मे क्माणि चा्ि- 

हाचादोनि समाज्यपयःप्रठतिद्र्वद्रवभ्व्ययाश्रयालि। कर्म॑ 

समवायिन्यखापः श्रद्धाश्ब्दादिताः सद कमिंभिद्युलाकाख्ये- 

पलब्यस्व्य त्मका दइ इत्ययक्ते ॥ 

प्राणावकाश्योरप्युपलन्ध्या द्हस्य पञ्चभ्तात्मत्वादिव्यर्चया वयाख्या- 
न्तरमादइ । पुनच्वेति | ददधारकत्वाद्धातवेा वाताद्यख्िघातुत्वाल्या- 

त्मक इत्यन्वयः। दस्य कवलालत्वे वातं पित्तच्च वायव्यं तेजसं न 

# व्यपाञ्रयाणौति वधेर का० | 
6 © 2 
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ऽपरे इयन्त इति वच्यति, तस्नादप्यपां बाड्ल्यप्रसिद्धिः। 

बाङ्ल्याद्ापशब्देन सवेषामेव देदवोजानां शतदच्ाणाम्- 

पार्ानमिति निरवद्यं ॥ 

प्राणगतेश्च ॥ ३॥ 
प्राणानाञ्च देदान्तरप्रतिपन्तो गतिः ्राव्यते। (तमुत्क्रान्तं 

भ्राणाऽनूल्कामति प्राणमनूल्का मन्तं सवे प्राणा अनूत्रामन्ति" 

इत्यादि ग्तिभिः। साच प्राणानां गतिराश्रयमन्तरेणनसम्भ- 

वतौत्यतः म्राणगतिप्रयुक्तानां तद्ाश्रयश्डतानामपामपि ऋता- 

न्तरोपष्ष्ानां गतिरवगम्यते। न डि निराश्रयाः प्राणः 

कचिन्न च्छन्ति तिष्ठन्ति वा, जोवताऽद्श्नात् ॥ 

अग्न्यादि गतिश्रतेरिति चेन्न भाक्ततात् ॥ ॥ 

स्यादेतत्, नैव प्राणा देदान्तर प्रतिपत्ता सद जीवेन गच्छ- 

न्ति, अन्चादि गतिश्रुतेः। तथादि अतिः मरणकाले वागादयः 

म्राणाः अन्यादीन् देवान् गच्छन्तीति दशयति 'यच्राख् 

पुरुषस्य ग्ठतस्याऽप्मं वागघ्येति वातं प्राणः" इत्यादिनेति चेन्न, 

स्यातामिति भावः। एयिवीतरभतापेत्तया बाड्ल्यं | किञ्च द्हनिनि- 

त्तानां कर्मणामप्वंबाड्धल्यात्ताभिभेतान्तराणयप लच्छन्त इत्याद । कमं 

चेव्यादिना॥ 

उक्ता प्राणा ददनीजपञ्चभताश्चयाः प्राणत्वाज्जीवद्हस्य पाण- 

वदि व्यादइ | प्राणगत श्चेति 
प्राणानां गतिरसिद्धेत्याश्र ङ्का निघेधति। अग्न्यादीति। अद श्रंना- 

दोषधिवनस्परतिगमनस्येति ़ेषः। लामान्यपि यन्ती यथं | प्राणानाम- 



[ ख ०३।पा ०९] शाङ्ग ब्रद्ध खच भ्ये । ७४५ 

भाक्तलात्। वागादौोनामम्ादि गतिश्तिभाणो लौमसु केशेषु 
चादशनात् “च्ाषघीलामानि वनस्पतीन् केशाः" दति हि 

तच्राल्ञायते। न हि लामानि केाञ्चोत्मु्योषधीवनस्पतोंख 

गच्छन्तोति समवति। न च जीवस्य प्राणापाधिप्रत्याख्यानं 

गमनमवकल्यते, नापि प्रारैविंना देदान्तर उपमाग उपपद्यते, 

विस्पष्ट प्राणानां सद जोवेन गमनमन्यच श्रावितं, अता 

वागाद्यधिष्ठाचीणां अग्न्यादिदेवतानां वागाद्युपकारिणोनां 

मरणकाल उपकारनिदत्तिमाचम्पेच्छ वागाद्योाऽग्न्यादौोन 

गच्छन्तोत्युपचयते ॥ 

प्रथमेऽखवणादिति चेन्न ता एव द्युपपत्ते ॥५॥ 

स्यादेतत्, कथं पूनः पञ्चम्यामाङ्ते च्रापः पुरुषवचस 
भवन्तीत्येतनिद्धा रयितुं पार्यते यावता नैव प्रथमेऽग्रावपां अव- 

एमल्ति। इह दि द्युलाकप्रम्टतयः पञ्चाग्नयः पञ्चानामाड्ती- 

नामाधारलेनाघीताः, तेषाञ्च प्रमृखे रसो वाव लाके गत- 

माभिः" इत्युपन्यस्छ तसिन्रेतस्िनग्रो देवाः श्रद्धां जहति इति 
श्रद्धा देग्यद्रव्यलेनावेदिताः, न तचापेा देगग्यद्रव्यतया श्रुताः। 

चदि नाम पजेन्यादिषु उत्तरेषु चतुव्व॑द्चिष्वपां हेम्यद्रव्यता 

न 

गन्यादिषु लयस्य मख्यत्वे जीवस्य गतिभोागवारयागात् सव प्राणा खन्- 
त्क्रामन्तीति विस्प्खतलामाददिगणफलपाठाच्च गागत्वमित्ययेः॥ 

भृतान्तरयुक्तानामपाङ्गतिमक्का परूषवचच्त्वं तासामात्िप्य समा- 
धत्ते। प्रथमदति। नन प्रथमपदः व्यथं उत्तराभ्रिष्वप्यपामश्वण- 



९३ रनप्रभाभासिते। [अ-द्।पा०१| 

परिकच्व्येत परिकन्यतां नाम,तेषु दातव्यतवेपान्तानां सेमा- 

दीनामव्वङ्लवेपपन्तेः। प्रयमे लद्ची शरतां द्धा परित्यज्या- 

खता आपः परिकस्यन्त इति साहसमेतत् । शद्धा चनास 

प्रत्ययविशेष: प्रसिद्धिसामथ्यात्। तस्मादयुक्रः पञ्चम्यामाङ्तेा 

अपां पुरूषभाव इति चेननैष दाषः दि चतलचरापि प्रयमे- 

श्चा ता एवापः अ्रद्भाण्ब्देनाभिम्रेयन्ते। कुतः, उपपन्नः । । 

एवं द्यादिमध्यावसानसंज्ञानादनाकुलमेतदेकवाक्यमु पपद्यते, | 

तरथा पनः पञ्चम्यामाङ्तावपां पुरूषवचस्लप्रकार षष्टे ्रति- | 

वचनावसर प्रयमाङ्तिखाने यद्यनपोा डाम्यद्रव्यं श्रद्धां नामा- 

वतारयेत् तताऽन्यथा प्रञ्नोऽन्यथा प्रतिवचननित्येकवाक्यता | 

न स्यादिति तु पञ्चम्यामाङ्तावापः पुरूषवचसा भवन्तोति 

चापसंदरन्नेतदेव द्भयति। अद्धाकाय॑ञ्च सामट्श्यादि स्यूलो- 

भवदव्व्लं लच्छते। साच श्रद्धाया अघे युक्तिः। कारणा- 

दित्याश्ङ्खया सोमट्श्न्तरे तासामगतत्वादुत्तर तासां खवणमस्ति। 
न प्रथम इत्याह यदि नामेति। पञ्चाभिष्वपामाङतित्वे सिद्धे 
तासां पञ्चग्यामाङगा पुरुषवचस्वं भवेन्न तत्सिद्धं प्रथमान तासाम- 
नाडतित्वादिति श्द्भाथः। रखवं डि श्डाश्व्देनापां ग्रहे सति प्रञ्चा- 
त्तरापसंद्ाराणां संज्ञानाटकाथत्ादेकवाक्यतापपद्यते, अग्रे च- 
तुख्वं{म्रव्वेवापामाडङतित्वाचतुण्यामाङताविति वाचं, अतः प्रञ्नापसं- 
हारयोः पञ्चम्यामिति खवणात् प्रधमाभ्नावप्याप खव ग्राह्या इति 
समाधानार्धः। अनयः आखद्धोऽन्यत र्तदेवेति अ दाशब्दस्याप्ययोा- 
न्तरत्वं दष्रयतीव्यथेः। उपपत्तेरिद्यसू7थान्तरमाइ। खडधाकायं- 
मिति । तस्याः अदधाड्तेः सामः सम्भवतीव्यादिना अडधासामादीनां 
मुवपूवंपटरिणामतवं श्रुतं तता वपरिणामलवात् खद्धाया अख प्रयया 

कमे 

----- 

प्ण 



[अ ०३।पा०९] शार त्र्य स्चभ्ये | ७9७ 

नुरूपं हि कायं भवति । न च ्रद्धाख्यः प्रत्यये मनसे जीवस्य 

वा धमः सन् धर्मिणो निष्कुव्य दामायोापाद्ातुं एक्यते प्ा- 

दिभ्य इव इदयादीनीत्याप एव श्रद्धागन्दा भवेयः, ्रद्धा- 

शब्द खापश्पपद्यते, वेदि कात् प्रयोगद्शंनात् श्रद्धा वा आपः" 

इति। तनुल च श्रद्धासारूप्यं गच्छन्यापो दहबोजश्रताः'दत्यतः 

श्द्धाशनब्दाः स्वः, यथा सिंपराक्रमा नरः सिंदशन्दा भवति। 

खद्धापृवैककमंसमवायाच्वाणु शद्भाशब्द उपपद्यते मञ्चशब्द 

दव पर्षेषु । शद्धा तता श्रद्धाशनब्दापपत्तिः श्राप दास 

अद्धां संनमन्ते यण्ाय कमणेः इति श्रतेः 

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतोतेः॥ ६ ॥ 

चअयापि स्यात् प्रञ्चप्रतिवचनाभ्यामापः अद्धादिक्रमेण पञ्च- 

म्यामाङ्ते प॒रूषाकारं प्रतिपदेरन्नतु ततसम्परिव्वक्ता जोवा 

रचयः, अश्रतत्ात् । न द्यचापामिव जीवानां आआवयिता 

कञ्िच्छब्देाऽस्ति। तस्मादर्हति स्न्परिव्वक्त इत्ययुक्तमिति 

देत्, नेष दाषः कुतः, इश्यादिकारिणां प्रतोतेः। ्रयथ्ये द्मे 

त्मकमग्यश्नद्धाया आङतित्वायागाचेत्यथः। अडाश्ब्दस्याप्य सत्व 
त्वगुणन वृत्तिम्क्रा लच्तणां वत्तु अडया अद्भिरेव कमयोागित्वं हेतुत्वं 
वा सम्बन्धमाद। खद्धापुवति। असमं यजमानाय । खानाद्ययमाप 

अद्धां सन्नमन्ते जनयन्तीति खव्ययः। 

अपां गतिम॒पेत्याद्धिःसदहइ जोवानां गतिमाच्तिप्य समाघत्ते। अया- 
पीव्यादिना। द्युनाकान्ना च्रद्धःङतेः स.मा राजा सम्भवतीदुक्ता वाक्य 



न्क रनप्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०९ | 

यामे इष्टापूते दातुमिल्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति दत्युपक्रम्ये- 
च्छादिकारिणां धूमादिना पिहल्यानेन पथा चन््रमा्िं कथ- 

यति “अआ काशाडन्द्र मसमेष सामराजा इति त एवेदहापि प्रती- 

यन्ते तस्मिन्ेतस्मिन्नयी देवाः द्धा जति तस्या आ्रङ्तेः 

सामे राजा सम्भवतिः इति ्रुतिसामान्यात् । तेषाञ्चा्चिहाच- 

दशरपूणमासादिकम॑साधनश्ता द्धिपयःप्रष्टतयोा द्रवद्रव्यभ्ड- 

यस्वात् प्रत्यत्तमेवापः सम्भवन्ति, ता ्रहवनोये ताः खच्ा 

आङव्येाऽपूवरूपाः सत्यस्तानिश्चादिकारिण त्राश्रयन्ति। तेषाञ्च 

शरीरं नेघनेन विधानेनान्तयेऽश्ना ठत्तिजे जुह्ृत्यसे खगाय ला- 

काय स्ादेति। ततस्ताः श्द्धापूवेककमंसमवायिन्यः त्राति 

मय्य त्रापेाऽपुवेरूपा; सत्यस्तानिध्यादिकारिण जोवान् परि- 

वेश्यामुँ लोकं फलदानाय नयन्तीति यन्तद च जुहाति नाभि- 

घौयते श्रद्धां ज॒कतोति। तथाचाऽद्मिदात्रे षट्प्रञ्जीनिवेचन- 

शेषे धृमादिमागेण चखाकाशाचन्रमसं प्राप्ता इच््ादिकारसिणि ण्व 
सोभा राजेदयुक्ताः अतः सोमराजश्रब्दसामान्यादिश्ादिकारिणां जी- 
वानां अद्वाश्ब्दनाद्धिः सद गतिरिद खडाड्तिवाक्ये प्रतीयत इत्य 
थः। तघां हच्छाभिद्रव्यापवरूपाभिः पञ्चीरृताभिरद्भिः सम्बन्धं वदन् 

सद्गतिं विवणाति। तषाञ्चाम्मह्ाचेति। नेघनं मरशं, तन्निमित्त 

कमन्त्येद्धिविच्ानं, असा यजमानः, खगाय गच्छच्िति मन््ायेः। 

ङतद्रव्यरूपाणामपां गमने अत्यन्तरमाइ। तथा चेति। अभिदाच- 

प्रकरणे जनकंन याज्ञवदक्यं प्रति 'नन्ववनयोः सायप्रातराडङछव्यास्न्- 

त्कान्तिन गतिं न पतिषछंनदटसिं न पनरावत्तिन लाकं प्र्यव्धापिनं 

वव्थ' इति षट् प्रश्नाः छतास्तेषां निवचनमपि राच्ञेवते रुते खाङतीं 
ङते उत्कृामतः तेऽन्तरिच्तदारा दिवं गच्छतस्ते दिवमेवादवनीयप्रतिष्ां 

=== - ~ 



[ख ०२।पा ०९] श्ाङ्स ब्रद्यख् चभा्ये | ७४९€ 

रूपेण वाक्यरोषेण (तेवा एते आङ्ती जते उकत्करामतः' इत्येव- 

मादिनाऽग्रिदाचाड्त्येाः फलारम्भाय लाकान्तरप्राञ्धिदरशिता, 

तस्मादाङतिमयीभिरद्धिः सम्परिव्यक्राजोवा रदन्ति खकम- 

फले पभ गायेति श्िव्यते। कथं पुनरिद्मिष्टादिकारिणां ख- 

कमंफलोपभेागाच रंदणं प्रतिज्ञायते, यावता तेषां धुमप्रती- 

केन वत्सना चनद्रमसमधिरूढानामनभावं दशयति 'एषसामा 

राजा तदवानामन्नन्तदवा भचयन्ति' इति "ते चन्द्रं प्रघ्यान्न 

भवन्ति तास्त देवा यथा सामं शाजानमाष्यायखापक्तीयसखे- 

त्येवमेतां स्तच भत्तयन्ति दति *च समानविषयं श्रत्यन्तर । न 

च व्याचादिभिरिव देवैभंच्यमाणानाम्पमेागः सम्मवतीत्यत 

उत्तर पठति॥ 

भाक्त वाऽनात्मवित्वात् तथादि दशयति ॥ ७ ॥ 

वाशब्दञ्योदितदाषव्यावतेनाथैः। भाक्तमेषामन्नलं न मख्य, 

म॒ख्ये यन्नले 'खगेकामेा यजेत" दत्येदंजातो यकाधिकार श्रति- 

~~~ याना 

कुवे ते दिवं तपयतस्ते ततः प॒नरावत॑ते ततः एथिवयां पुरुषे योषिति 
च ते परूषरूपणात्तिषछत इति वाक्बग्रषण छत | सम्प्रद्यत्तरस्च- 

था वन्यं शङ्कते कथमित्यादिना अच सोामाख्यचन्द्रस्यान्नत्मक्तं नेष्टा 

देकारिणासमिति भ्वान्तिनिरासाथ खत्यन्तरमादइ। ते चन्द्रमिति। 

४ यच्ं चमसस्थं सेमम्टत्जि आप्यायखे(ति क्रियारत्ता लट् पुन् 

नरप्याच्य पुन पनस्पच्तय्य भत्तर्यन्ति। र्वं रतानिदादिकारि- 

1ऽच्नरू्पान् भच्तयन्ति द्वा इत्ययः॥ 

ऋधिक्रिवते परुषा विधिना सम्बध्यतेऽनेनेत्यधिकारः फलकामना । 

# चति वध°्पु° नास्ति। 

5 7 



> रनप्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०९ | 

यामे दष्टापूते दातुमित्युपासतेते घूममभिसमभवन्ति' द्त्युपक्रम्ये- 

चछादिकारिणां धूमादिना पिलयानेन पथा चन्रमासिं कथ- 

यति “अआ काशान्द्रमसमेष सामराजा इति त एवेदापि प्रती- 

यन्ते तस्मिन्नेतस्मिन्नयो देवाः अद्धा ज॒ङ्ति तस्या आङ्तेः 

सामे राजा सम्भवति' इति श्रुतिसामान्यात् । तेषाञ्चा्िदाच- 

दशपूणंमासादिकमंसाधनश्छता दधिपयःप्रम्तया द्रवद्र्ण्ड- 

यस्वात् प्रत्यत्तमेवापः सम्भवन्ति, ता आआदवनोये डताः खच्छा 

आङव्योऽपूवरूपाः सत्यस्तानिश्चादिकारिण आश्रयन्ति तेषाञ्च 

शरीरं नैघनेन विधानेनान्ेऽग्ना ठत्तिजेा जुङ्ृत्यसे खगाय ला- 

काय सखादेति। ततस्ताः आ्द्धापूवंककमंसमवायिन्यः च्राङ्ति 

मय्य ्पेाऽपुवषूपाः सत्यस्तानिष्छादिकारणेा जोवान् परि- 

वेषटयामुं लाकं फलदानाय नयन्तीति यन्तद च जदाति नाभि- 

घोयते अद्धा जहतीति) तथाचाऽ्मिदहातरे षटुप्रस्नीनिवेचन- 
= 

शेषे धृमादिमागण च्याकाग्राचन्रमसं प्राप्ता इष्ादिकारिण ण्व 
सोभा राजेदुक्ताः अतः सोमराजशनब्द्सामान्यादिष्ादिकारिणां जी- 
वानां खद्धाश्रब्दनाद्भिः सह गतिरिद खड्धाङतिवाक्ये प्रतीयत इत्य 
थः। तेषां खच्छयाभिद्रव्यापुवरूपाभिः पञ्चीरताभिरट्िः सम्बन्धं वदन् 
सद्गतिं विवणाति। तवाञ्चामरिह्ाचति। नेघनं मरणं, तच्चिमित्त- 

कमन्त्येद्धिविच्ान, असा यजमानः, खगाय गच्छच्रिति मन््ायेः। 

ङतद्रव्यरू्पाणामपां गमने अआत्यन्तरमाइ। तथा चेति। अभिदाच- 

प्रकरगे जनकन यान्ञवद्क्यं प्रति 'नन्ववनयोाः सायपातराडत्यास्वन्- 

त्कान्तिन गतिं न प्रतिष्ांनदटक्षिंनप॒नरावत्तिं न लाकं प्रत्यत्थापिनं 

वद्धः इति घट प्रश्नाः कछतार्ेषां निवचनमपि रान्ञेवते रखते अाङ्तीं 

ङते उत्कृामतः तेऽन्तरिच्तदारा दिवं गच्छतस्ते दिवमेवादइवनीयप्रतिशां 



[ख ०३।पा०९ | प्ाङूरवब्रद्यखचभा्ये | ७8४€ 

रूपेण वाक्यशेषेण (तेवा एते आड्ती डते उक्रामतः' दत्येव- 

मादिनाऽध्िदाचाङ्त्योः फलारम्भाय लोाकान्तरप्रात्चिदंशिता, 

तस्मादाडतिमयीभिरद्धिः सम्परिव्यक्रा जोवा रदन्ति खकम- 

फलेपभे गायेति ्िष्यते। कथं पुनरिद्मिष्टादिकारिणणं ख- 

कमफल पमेागाच रंदणं अरतिन्ञाचते, यावता तेषां धुमप्रती- 

केन वर्त्मना चनद्रमसमधिरूढानामन्नभावं दशयति “एव समे 

राजा तदवानामन्नन्तदटवा भचयन्ति' दति। "ते चद प्राप्यान्नं 

भवन्ति तांस्तच देवा यथा सामं राजानमाप्यायसवापक्तौयस्वे- 

त्येवमेतां स्तच भचयन्ति' दति +च समानविषयं श्रत्यन्तरं 1 न 

च व्याघ्रादिभिरिव देवै्भच्छमाणानामुपभेागः सम्भवतीत्यत 

उत्तर पठति॥ 

भाक्त वाऽनात्मविच्वात् तथाडि द शेयति ॥ ७ ॥ 

वाण्ब्द्योदितद्ोषव्यावतेनाथंः। भाक्तमेषामन्नलंन मुख्यं, 

मुख्ये दयनले ˆखगेकामा वजेत" दत्येदंजातो यकाधिकार श्रति- 

कामा नो 

कुवते दिवं तपैयतत्ते ततः प्नरावत॑ते ततः एथिवयां पुरुषे योधिति 
च ते परुषरू्पेणात्तित इति वाक्बशषण छत | सम्प्रद्यत्तरसच्- 

व्याव्यं शङ्कते कथमित्यादिना अच सामाख्यचन्द्रस्यान्नत्वमक्त नद्धा 

दिकारिणसिति भ्रान्तिनिरासाथं अत्यन्तरमाद। ते चन्द्रमिति। 

यथा यज्ञं चमसस्थं सेमम्टलत्िजि आप्यायख(ति क्रियारेत्ता लाट पुन् 

पुनराप्याय्य पुनः पुनर्पच्तय्य भत्तयन्ति। र्वं रखुतानिद्धादिकारि- 
णाऽन्नरूपान भच्तयन्ति देवा इव्ययः॥ 

अधिकिवते परुषा विधिना सम्बध्यतेऽनेनेत्यधिकारः फलकामना । 

# चति वध॑° प° नास्ति। 

6 7 



७» रत्रप्रभाभासिते। [अ०३।पा०२ | 

रुपरुध्येत। चन्द्रमण्डले चेदिष्टादिकारिणामुपमेागे न स्वात् 

किमथयेमधिकारिण दष्टाद्यायासब्णलं कम॑ कुरुः । अनन शब्द- 

खेापभोागदेतुलसामान्यात् च्रनन्नेऽप्यपचयंमाणा दृश्यते "यथा 

विशेञन्नं राज्ञां पशवोऽन्नं विशाम्" दृति। तस्रादिष्टस््लोपएच्न- 

मिचादिभिरिव गृणभावेपगतेरिष्टादिकारिभियं्मुखविहरणं 

देवानां तदेवैषां भक्णमभिपरेतं न मादकादिव्वंणं निग- 

रणंवा। (नै देवा चस्नन्ति न पिवन््ेतदेवाण्तं दृष्टा 

द्यन्ति" इति देवानां चव॑णादिव्यापार्ं वारयति तेषां 

चेष्टादिकारिणां देवान प्रति गणभावेापगतानामघ्युपभोाग | 

उपपद्यते राजेपजोविनामिव परिजनानां, अनात्मविच्वाचे- ¦ 

छादिकारिणं दवापभाग्यभाव उपपद्यते तथा डि शति- | 

रनात्मविदां देवापभाग्यतां दंयति अय योऽन्यां देवतामु- 

पास्तऽन्याऽसावन्याऽदमस्मोति नस वेद यथा पग्ररोवं सटेवा- । 

नाम्!दति। स चाख्िन्नपि लाक दष्टादिभिः कमभि: प्रीणयन् 

पणव वानामुपकरोत्यमुञ्मिन्नपि लाके तदुपजोवो तद्ादिष्टं 

फलमृपमुच्ञानः पप्रुवदेव देवानामुपकरोतीति गम्यते । 

्रननात्मविक्वात् तथा डि दभंयति इत्यस्यापरा व्याख्या । 

५ ° > ६ क, क क ण + 

ष्राास्त्रानथक्यवारणाय न्नत्वं गणमिति भावः कन दोषेण तषां 

दे वभोग्यतेत्यत अइ । अनात्मवित्वाच्चेति। वथा पखुभीाग्य खवमन््ः 
सडह भेद्धीमान् देवानां भाग्य स्वयः आत्मश्रब्द्स्य म्ख्यत्- ¦ 
बलेन चांशं याख्याय प्ररतपञ्चाम्रयः खचटछतात्मत्वेनोपमचरिता डति . 
व्याख्यान्तर्म। इ । अनात्मेव्यादिना । विद्याद्य धमन्नत्वं न मुख्यमित्यच्र , 
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अनात््विदोा देते केवलक्मिंण दद्टादिकारिणा न ज्ञान- 

कमस मृच्यानुष्टायिनः। पञ्चाभ्निविद्यामिदात्मविदेल्युपचरन्ति 

प्रकरणात् पञ्चाभ्चिविद्याविदीनवाचेदमिष्टादिकारि्णं गृण- 

वादेनान्नवमद्धाव्यते पञ्चाश्निविद्याप्रणंसाये। पञ्चाश्निविद्या 

दइ विधिल्सिता वाक्यतात्पयावगमात्। तथा हि चरत्यन्तरं 

चन्द्रमण्डले भोागसद्धावं दशयति स सोमलोकं श्तिमनुभ्रव 

पनरावतते' इति । तथान्यदपि श्रुत्यन्तरं यये श्तं पि- 

दरणं जितलाकानामानन्द्ाः स एकः कम॑देवानामानन्दा सें 

कर्मणा देवत्वमभिस्नयन्ते' इतीष्टादिकारिणणां द्वे: संवसतां 

अगप्राश्चिं दश्यति। एवं भाक्तताद्न्नभाववचनख्येष्ठादिका- 

रिणा जोवा रदन्तीति प्रतौयन्ते। तस्म्ाद्रदति सम्परिष्वक्त 

इति यक्तमेवाक्तं॥ 

छतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टसमतिभ्यां यथेतमनेवच् ॥ ८ ॥ 
[; ५ 

दृष्टादिकारिणणं धूमादिना वत्मना चन्द्रमण्डलमधिरूढाणणां 

युक्तभोगानां ततः मरत्यवराद च्रान्नायते (तस्मिन् चावत्- 

सम्पातमृषिलाऽयेतमेवा आमानं पुननिंवतंन्ते ययेतनित्यारभ्व चा- 

शरव्यन्तराथं खचष्ेवं वाचषे । तथाहीति । रवं गतिपवीलेोचनया 
वेराग्यमिति स्िदं॥ 

इदानीं गव्यन्तरभाविनीमःगतिं निरूपयति क्तात्यय इति, 
भेक्तव्यकमंसमाख्यानन्तयंमयशन्दाथंः । ययेतमिव्यारभ्य शखादियानि- 
सिव्यन्तं वाक्वं वावत्तावद्न्नायत इति योाजना। आचर यावत् 

[4 

2 2 
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वद्रमणोयचरणा ब्राह्मणादि योनिमापद्यन्ते कपूयचरणाः श्ा- 

दियोानिम्' दति। तजेदं विचायते किं निरनुशया ञुक्तरत्छ- 

कमा णाऽवरोदन्तयाद्चेखित्सानुश्याः इति। किन्तावत् प्रां 

निरनुश्या दति । कुतः यावतसम्यातमिति विशेषणात् । 

सम्पातशब्देनाच कमाशय उच्यते सम्पतन्यनेनास्माज्ञोकादमुं 

लाकं फलापभेगायेति, चावतसन्पातमुषिल्ेति च छत्छछस्य 

तस्य तच्चैव मुक्ततां दर्श्यति "तेषां यद् तत्ययेवेतिः इति च 

श्॒त्यन्तरेरौष एवार्थः प्रद्व॑ते । स्यादेतत् यावदमुञ्भिज्ञाके 

उपभोक्तव्यं कम तावदुपभुङ्धः इति कल्ययिष्यामीति। नैवं कच्य- 

यितुं शक्यते यत्किद्चेत्यन्यच परामशात्। प्राप्यान्तं कमंण- 

स्तस्य यत्किञ्चेद करोत्ययं । तस्माल्लोकात् पनरेत्यस्मै लाकाय 

कर्मणे" दृत्यप्यपरा श्रुतः यत्किञ्चत्यविशेषपरामैन छत्छ- । 
सयेद ङतस्थ कमंणस्तत्र च्षयिततां दशयति । अपि च प्रायण 

मनारव्धफलस्य कम॑णाऽभिवयच्नकं । प्राक् प्रायणादारब्फलेन 

कमणा प्रतिबन्धेस्वाभिव्यत्यनु पपत्तेः । तच्ाविशेषात् यावत् 

किल्चिदनारव्धफलं तस्य सव॑स्याभिव्यज्जक, न दि साधारणे 

निमित्ते नेमित्तिकमसाधारणं भवितुमर्दति। न द्यविशिष्टे 

----___~_-----~~ ~न ~~~ 

सम्प्ातमिति विण़ेषणद्मणीयचरणा इति वाक्याच संण्यमाइ। 

तचंति | अनप्रायः कम, चप् ¦ पत्तं कमाभावेनागतेरनिवमात् वरा- 

ग्याद्ाष्यं, सिद्धान्ते कमसत्वेनागततिनियमादराग्यद्ाच्यमिति भेदः 

तघामिष्धादिकारिणिं यदा तत्कमं पयवेति विपर्त्तणं भवति तदा 

पुनरावर्तन्त इति श्रुत्यन्तरेण(पि रत्छकमंणशन््र लके भुत्ततलमुच्यते 
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प्रदीपसनतिधे घटोऽभिदज्यते न पट इल्युपपद्यते। तस्मानि- 
रनुशया अवरो दन्तीत्येवं प्राप्ते न्रमः। रेतात्ययेऽनुशयवानिति। 

येन॒ कमंढन्दन चन्रमसमारूढाः फलापभागाय तस्िन्नप- 

भोगेन त्यते तेषां यदम्मयं शरीरं चद्धमस्यपभागायारभं 

तदु पभेगक्तयद्शंनशाकाग्चिसन्यकात् प्रविलीयते सविटकि- 

रणसम्यकोादिव दिमकरकं, कतभुमविःसम्पकादिव घतका- 

खिन्यं। ततः छतात्यये छतस्येष्टादेः कमणः फले पभ गेनोा- 
पक्तये सति सानुशया एवेममवरोहन्ति। कंन देतुमा दृष्ट 

खटतिभ्यामित्याद । तथा डि प्रत्यत्ता श्रुतिः सानुश्यानाम- 

वेरोद्ं दशयति (तद् य दृद रमणीयचरणा श्रभ्याशेा इ चत्त 

रमणोयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा कजिययोानिं वा 

वैश्ययोनिं वा यय इइ कपूयचरणा अरभ्याओे इ यन्ते कपूयां 

योनिमापद्येरन् योनिं वा ्रकरयानिं वा चाण्डालयानिं 

वाः इति। चरणण्ब्देनाचानुशचः ख्यते दति वणंयिच्यते। 
दृष्टञ्चायं जन््रनेव प्रतिप्राखुचावचदूप उपभागः प्रविभज्य- 

सत्ययैः। वावत् पदसङ्कोचोा न युक्तः खयन्तरविरोधादिद्ाहइ। नैव- 
मिति अयं नसो यत्किच्िदिद लोके कमं करोति तस्यान्तं फलं 
परलाके प्राप्य कमाथं पनरायातीति अत्यथः। कमाभाव अ्तिमक्ता 

यक्तिमाद। अपि चति अभिव्यक्तिः पफलान्मखता, मरणनाभियक्तस्य 
सवस्य कमणः परलाकभोगस्यावणश्यम्भावात् कमाभाव डइत्य्थः। 
चरणाख्यग्रीलमाचादवरोादइ इति प्राप्ते [सडान्तप्रतिक्ञां व्¡चे 
येनेत्याद्ना। तचावरोादहतां जीवानां मध्ये ये कोचिदिदह कम्भमो 

रमणीयचरणाः पुणयकमाणः पुण्यानिभाज इति वत् अभ्याण्ना इ 
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मानः च्राकद्खिकल्वासम्भवाद्नश्यसद्धावं खचयति। अभ्यदय- 

प्रत्यवाययाः खुरतदुष्क्ृतदहेतुलस्य सामान्यतः शास्तेणावग- 

भितल्रात्। रतिरपि वणा आच्रमाञ्च खकमनिष्ठाः प्रत्येक- 

कम॑फलमनुष्ठय ततः षेण विशिष्टदेभजातिकुलरूपायुःजरुतट- 

विन्त खुखमेधसेा जन प्रतिपद्यन्त इति सानुशयानामेवाव- 

रों दशयति । कः पुनरनश्या नामेति, केवित्तावदाह्ः ख- 
गाथस्य कमणा शुक्तफलस्यावशेषः कखिदनुशयोा नाम भाण्डा- 

नसारिसेहवत् । यया डि ल्ेदभाण्डं रिच्यमानं न स्वात्मना 

रिच्यते भाण्डानुसायव कित् ल्ञेदशपाऽवतिहते तयानुशचो- 

ऽपीति । नन् कायंविरोधिलाददृषटख न भुक्तफलस्यावशेषा- 

वस्थानं न्याय्यं। नायं दोषः न डदि सवात्मना सूक्रफललं 

कर्मणः प्रतिजानीमदे। ननु निरवश्षकमफलापभागाय चद्ध्- 

मण्डलमारूढाः । वाढं । तथापि खल्यकमावरेषमाचेण तचा- 

वश्थातुं न शक्यते, यथया किल कित् सेवकः सकलैः सेवो- 

पकर; राजकुलम॒पद्टप्तशचिरप्रवासात् परिक्लोएबह्ृपकरण- 

ऋअवग्यं हीत्यथः। कपूयं पाप | दृदशब्द्स्य खतमयमुक्ताथान्तरम।इ। 
द््धेति। पण्या वे पण्येन कमणाभवति पापः पापेनेत्यादिशास्त्रेण 
सुखदुःखयोधं मधम देतुकत्वम वगतं। ततख जन्मारभ्य दृटा मागः कम- 
देतुकमोागत्वात् खगभोगवत् इव्यनृयसिद्धिः। विपच्चे च हेत्वभावात् 

भेगस्याकस्मिकत्वप्रसङ्ग इवयथः। स्मतावा खन्याः खाञ्नमिणः प्रत्य 

ग्तवा लाकान्तरे कममफलं भुक्ता ततः शेधेण भुक्तादन्येन कमणा अनुश्- 
याख्येन पुनजंन्म प्रतिपद्यन्ते डति सम्बन्धः| विशि दशदया मघान्ता 
द़्रगुणायेषुते तथाह्नाः। रुतं ज्ञानं, दत्तं (चारः खाभिमतानु श्यं 
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च्छचपाद्कादिमाचावशषोा न राजकुलेऽवस्थातुं शक्तात्येव- 

सन्शयलेशमाचपरियदा न चन्दरमण्डलेऽवयस्थातुं शक्रोतीति । न 

चेतदयक्तमिव, न दि खगौथस्य कर्म॑णो भुक्रफलस्यावशेषानु द 

्तिरूपपद्यते कायविरोधिलादि्यक्तं । नन्वेतदप्यक्त न खर्ग- 

फलस्य कमणो निखिलस्य भुक्तफललं भवतोति । तदेतद्- 

पेशलं । खगं किल कम सखर्ग॑स्यसैव सखग॑ंफलं निखिलं 

जनयति ख गंच्यु तस्याऽपि कञ्चित् फललेशं जनयतोति न 

शब्दप्रमाणकानां ईदृशो कल्यनावकल्यते। सेहभाण्डे तु स्तेद- 

लेशान॒ट़त्तिदृष्टलादुपपद्यते। तथा सेवकस्योपकरणलेशान- 

टत्तिद्श्यते न विड तथा खगंफलस्य कमणा लेशानटत्ति- 

दृष्धते नापि कल्पयितु शक्यते, सखरग॑फललशास्तविरोधात्। 

च्रवश्ञ्चेतदेवं विज्ञेयं न खगंफलखेष्टादः कर्मणा भाण्डानु- 

सारिसेदवदेकदेशाऽनवतमानोऽनु्रचदृति। चदिदियेनसु- 

तेन कमंणेष्ठादिना खग॑मच्वन्दवन् तखेव कञ्थिदेकदेभेाऽन॒ णयः 

वक्ता एच्छति | कः घनरिति कतस्य कमणः खग भागे सति भक्तस्य 
कमणा लेशाऽऩयस्तद्दानवरोादइति, भाण्डे खेदलेग्स्य टद्त्वात्। तत 

ष्राघेणति समतश्ेत्येकदोश्िव्ाख्यामादह। कचिदित्यादिना। रिच्मानं 
सेहेन वियज्यमानं। नन भैगन7ग्यत्वात कमणाले्ान यक्त डति 

श्राङ्कते। नन्विति कछत्खकमणा भागे जाते नाशः स्यात् नतु भोगे 
जात इति परिद्ाराया भोगा न जायत इव्ययक्तमिति शङ्कते। 

नन्विति । भोगः सावश्गषा जात इति समाधत्ते | वाएमिद्यादिना। 

इदमेकदशिव्याख्यानं दूषयति। न चेति। खगकामोा यजतेव्यादि- 
शास्त्रेण खर्गंभेगाथे कर्म चोदितं, तच्छेषस्य मव्यमागददतुतवे शस्त्र वि- 
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कल्प्येत तता रमणोय एवेकोाऽनशयः सान्न दिपरोतस्तचेयम- 

नुश्यविभागश्रुतिरूपरष्येत “तद् च इद रमणीयचरणा अथ 

य दृद कपूयचरणाः" इति। तस्सादामुभ्मिकफले कमजाते 

उपसुक्ते चवशिष्टमेहिकफलं कमान्तरजातं अन ण्यस्तदन्ता- 

ऽवरोदन्तीति। यदुक्तं यत्किञ्चेत्यविभेषपरामभत् स्वखेद 
रुतस्य कमणः फलेापभोगेनान्तं प्राण्य निरनुभया अवराद 

न्तीति । ने तदेवं, अनुशयसद्धावस्वावगमितलात् । यत्किञ्चिदिह 

छतमामुञ्मिकफलं कमार्मागं तत्सव फले पभेागेन क्तषपयि- 

त्वेति गम्यते । यदण्टक्तं प्रायणमविशेषादनार्फलं कृत्स मेव 

कमाभिव्यनक्ति, तच केनवित् कमंणामुश्चिन लोकं फल 

मारभ्यते केनचिद्स्िन्नित्ययं विभागा न सम्भवतीति तद्- 

प्यनुशयसद्धावप्रतिपाद्ननेव प्रत्युक्तं! त्रपि च कन देतुना 

प्रायणमनारअफलस्य कमंराऽभिव्यञ्चकं प्रतिज्ञायत इति 

रोध स्व्यथेः। किच्च खगद्ेतुकमंशेषादवरोद्े कणययेन्यापत्तिशति- 
विरोध डव्याद। अवश्यञ्चेति। खाभिमतमनष्यमाद। तस्मा- 
दिति। पुवपक्तनीजमनृद्य दूषयति। यदित्यादिना च्तपयित्वा 
पुनरागच्छतीति प्राप्यान्तमिति वाकेन गम्यत इति योजना । जन्मा- 
रभ्य दृदृमागलिङ्गानुग्रद्दौतया रमणीयकयपुयचरयुयेदिकानुश्ा- 
याख्यकमविष्रघपरया विरोश्चात् यक्किञ्चेति यावत्सम्पातभिति च 
सामान्यश्रब्दयेारामृश्धिकविघवत्वेन सङ्खाचो न्धाख डति भावः। मरणं 
छृत्खरकम्भिव्यञ्चकमित्ययुक्तं उक्तानृश्यश्रुतिविरोधादिादइ। तद्- 
पौति। बलवद्नारव्धकमंप्रतिबन्धाच न छत्लकमाभिव्यक्तिरित्याह। 
अपि चेत्याद्ना। तस्य छत्लकर्मव्यञ्जकत्वे देतुनास्तीति भावः| प्रश्न 
मत्वोत्तरः श्रङ्कते । आरन्धेति। ऋरन्यवदनारब्धस्यापि बलवतः 
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वक्तव्यं । आअररश्चफलेन कमेणा प्रतिबद्धस्येतरस्य दच्यद्धवान्- 
पपत्तेस्तदुपशमात् प्रायणकाले टच्छुद्धवा भवतीति यद्युच्येत 
तच वक्तव्यं, यथा तदं प्राक प्रायणादारव्थफलेन कर्मणा प्रति- 

बद्धस्येतरस्य ट च्यद्धवानुपपत्तिः, एवं प्रायण कालेऽपि विरुद्ध- 

फलस्यानेकस्य कमणो य॒गपतफलारम्भासम्भवाद्वलवता प्रति- 

बद्धस्य दुबलस्य ठत्त्यद्धवानुपपत्तिरिति। न दयनारमथफल- 
लसामान्येन जात्यन्तरोपभोग्यफलमप्यनेकं कर्भेकस्िन् प्रा- 

यणे युगपदभिवयक्तं सदेकां जातिमारभत दूति शक्यं वन्नः 

प्रतिनिचतफललविरोधात्, नापि कस्यचित् कममणः प्राय- 

रोऽभिव्यक्तिः कस्यविदुच्छेद इति श्रक्यते वक्त, एेकान्तिक- 
फलत्विरोधात् । न दि प्रायखित्तादिभिहंतुभिविना कमेणा- 

म॒च्छदः सम्भाव्यते, रतिरपि विरुद्धफलेन कमणा प्रति- 
बद्धस्य कमान्तरस्य चिरमप्यवस्थानं दशंयति- 

प्रतिबन्धकत्वात् न सव॑कार्मणः फलदानायाभिव्यक्तिरिति समाधत्ते 
ययेति । अनारन्धफलत्वाविशषात् सवंकमंणमभिव्यक्तिमाश्द्ख भिचा 
विरूड्धखगेनरकादिदेइफलानामेकद् दार म्भकत्वासम्भव उक्तस्तं विद- 
णोति । नद्धीति। खस्त॒ तदं दुबलस्य कमे नाश ङव्यत खाइ । नापो- 
ति। नाभुक्तं च्तीयते कर्मव्येकान्त उत्सगेः, स च प्रायश्खित्तत्रद्यज्ञानष्णा- 
नेबाध्यते न मरणमाचेरोययः। मरणेन दुबंलकमाविनाणे मानमाह । 
स्मतिरिति। कमेनाशरपत्ं निरस्य प्ररतरुत्लकमाभियक्तिपच्ते दो- 
घान्तरमादइ । यदि चेति। छत्खरकमंणामेकस्मिन् देवादिजन्मनि 
भोगेन चयात् न जन्मान्तरं स्यात् ज्ननाभावात् न मुक्तिरिव्यज्न- 
देवस्य कदा दशा स्यादित्यथ 
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“कद् चित्सुकतं कमं क्रूटस्थभिद तिष्ठति । 

*पच्यमानस्य संसारे यावद्ुःखादिमुच्यते ॥ 

द्त्येवेजातोया । यदि च छत्मनारञफलं कमं एकस्मिन् 

ग्रायणेऽभिव्यक्तं सदेकां जातिमारम्त ततः सखर्मनरकति- 

यग्योनिषु च्रधिकारानवगमाद्धमाधमनुत्यत्ता निमित्ता- 

भावान्नात्तरा जातिरूपपद्येत | ब्रह्मदत्यादीनां चैकेकस्य कमं 

णाऽनेकजन््मरनिमित्तलं खयंमाणएमुपरुष्येत । न च धमाधमयोः 

खरूपफलसाधनादिसमधिगमे शस्तादरतिरिक्तं कारणं शक्यं 

सम्भावयितुं नच दृष्टफलस्य कमणः कारीयाद्ः प्रायणमभि- 

““छखकरखसोाद्टुाणां मोाजाविग्टगपत्तिणां | 
चण्डालपक्तसानां च ब्रद्धहा योानिमिच्छ[तः?॥ 

इत्यादिस्मतिविरोाघाच न सवकमेणामेकजन्मारम्भकत्वमित्याह। 

ब्रद्धयेति । नन्वेकस्य कमणः कथमनेकजन्मफलकत्वं खदद्त्वादित्यत 

व्या । नचति। किञ्च व्यञ्जकत्वेऽपि मरणस्य कि सवेकम व्यञ्जकत्वं 

कल्यते उत यत्किद्धित्कर्मव्यञ्चकलं, नाद्यः, इद छतकारीोयोदेरचंव 
फलद्ेतामरगव्यज्यत्वासम्भवादित्याद्। न चेति। दितीयं निरस्यन् 
परोक्तं दृष्टान्तं विघटयति । प्रदोपति। रूपाणां प्रदीपवत् मरुणं 
न कस्यचिदपि कमशो व्यञ्जकं किन्तु पवलकमैप्रतिबन्धाभावे दु बेलं व्य 
ज्यत इत्यर्थः| खवं मरणस्य व्यञ्जकत्वानङ्गीकारेग दौोपटद्ान्तो निरस्त 
अङ्गोकारेऽप्यनकरूला दृद्धान्त इत्याद | स्थलति | रख्द्छममनद्ध्तरूपमिति 
मरणे सवकमाभिव्यक्तयसिद्िरिति शषः। रण्वं सवंकमंसङ्ख रखक- 

जन्मारम्भ इत्येकभविकः कमाप्रय इति मतनिराएमपसंहरति। 

तस्मादिति । चरगश्द्या ततः ए्षेणत्यादि सम्या प्रबलप्रतिबन्धादिति- 

न्यायेन चानभिवयक्तकमसद्धावादिव्यथेः। नन् मक्तयनपपन्याऽङ्गीकायं 
रखकभविकड्त्यत चाह | प्घेति | सूच्रोघं वाचद्धे। ते चेव्यादिना। 

* मज्जनमानस्येति सा० दधं° का०। 
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व्यञ्जकं +*सम्भवतोत्येषापि कयं प्रायणस्याभिव्यञ्कत्कल्यना । 

प्रदौपेपन्यासाऽपि कमेबलाबलप्रदश्नेनेव प्रतिनीतः, स्थूल- 

खच्मरूपाभिव्यक्तिवचेदः द्रष्टव्यं) यथा हि प्ररोपः समानेऽपि 

सन्निधाने स्थूलरूपमभिव्यनक्ति न खद्छ, एवं प्रायणं समा- 

नेऽप्यनारब्धफलस्य कमंजातस्य प्राप्तावसरते बलवतः क्म 

णे इत्तिमृद्धावयति न दुबलस्येति । तस्मा ्छतिरूतिन्या- 

यविराघादसिषटाऽचमरेषकमाभिव्यक्तभ्युपगमः, शेषक म॑सन्ञा- 

वेऽनिभौच्प्रसङ्ग दत्ययमप्यस्थाने सम्गरमः सम्यण्द् शनादशेषक- 

मंक्तयश्रुतेः। तस्मात् खितमेतदनशयवन्तोऽवरो दन्तीति । ते 

चावरोादन्ता यथेतमनेवं चावरोारन्ति। ययेतमिति यथा- 

गतमित्यथैः । अनेवमिति तदिपयंयेणेत्यथेः । धूमाकाशयोः 

पिद वाणेऽध्वन्यपात्तयारवरोडे सङ्गीतेनात् यथेतं शब्दाच य- 

यथागतमिति अतोचते, राच्याद्यसद्धीतंनादभ्रादुपद्यानाच 

विपच॑येाऽपि प्रतीयते ॥ 

अवरोहमाग दव्य अयते .तद्िन यावत्सम्पातमघधित्वा अथतमेवा- 

च्वानं पननिवतन्ते यथेतमाकाण्माकाप्रादा्यं वायभत्वा घमा भवति 

धूमो श्छत्वास्ं भवव्यभ्चं भूत्वा मेघो भवति मघो भृत्वा प्रवषति तड 
त्रीडिववा आषधिवनस्प्रतयस्तिलिमाषा इति जायन्त अता वंदुनि- 
ष्पपतरं यायो दयन्रमत्तियो रेतः सिञ्चति तद्धयरख्व भवति तद् य 

` इद रमणीयचरणा रमणोवां योनिमापद्यन्ते" इति। चधूमाध्वना यथेतं 

यथागतं तथ्ेतमघ्वानं पनरायान्तोद्यक्का बघमादिरू्पपिटमागस्य 

राव्यादिकं नक्तं अधिकं चाभ्रादिकमक्तमिति मत्वा खूचक्ताक्तं 
यथयतमनेवद्यति। अवश्िदशख्त्ययाऽग्रे स्फटीोभविष्यति। 

* स्मवतीत्यव्यापिकेयमिति वक्रं° । 
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चरणादिति चेन्नापलस्षणाथति काष्ाजिनिः॥ < ॥ 
अथापि स्यात् या श्रुतिरनुशयसद्धावप्रतिपादनाचादाह- 

ता “तद् य दृद रमणीयचरणाः" ईइतिसा खल् चरणायोान्या- 

पत्तिं दशयति नानुशयाद्न्य्रणएमन्याऽनृशयः, चरणञ्चारि- 

चमाचारः शीलमित्यनथान्तरं । अनुशयस्॒ सुक्तफलात् कमणेा- 

ऽतिरिक्तं कमाभिप्रेतं। श्रुतिश्च कर्मचरणे भेदेन व्पदिश्ति। 

यथाचारौो तथा भवति इति श्यान्यनवद्यानि कमणि तानि 

सेवितव्ानि नो दतराणि यान्यस्माकं खुचरितानि तानि 

 त्वयोपाखानिः दरति च। तस्माच्चरणादोन्यापत्तिश्रतेनानुशय- 

सिद्धिरिति चेन्नैष दोाषः। यतेऽनु शये पलच्णार्थतरेषा चरण- 

श्रुतिरिति काष्णाजिनिराचाया मन्यते॥ 

आनथक्यमिति चेन्न तद पेदत्वात् ॥ १०॥ 
स्यादेतत्, कस्मात् पृनञ्चरणएश्ब्देन श्रतं शोलं विहाय ला- 

तषणकोऽनुशयः प्रत्याय्यते। ननु शौलस्यैव तु ओ्रीतस्य विहित- 

सम््रति श्रुतिस्चर णश्न्दमाच्तेपपर वकं इचछद्या चष्टे । चरुणादिति 
चेदिति। 

“अत्रो: सवंभतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनग्रइश् ्ानच्च शालमेतहिद्ु बधाः" | रति- 

स्म्रतावक्राघधादयः श्ास््रायन्नानरू्पं शलं सवकमङ्मक्तं तदा. 
चकं चरणपद्मङ्किनः खातादिकमणेा लच्तकं (कमण र्वात्तसावस्था 

धमाधमाख्यपूव' इति कमलच्तण्यव तदभित्नापुवाख्यान्श्यसिडि- 
रिति काष्णाजिनिमतं॥ 

तदेव श्रङ्खासमाधानाभ्यामाहइ। आनधक्यमिति चेदित्यादिना 
चे । चरणग्न्द वाच्स्येव ग्रइणसम्भवानुलच्तणा यु्तीति शङ्कितैव 

"ग > 
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प्रतिषिद्धस्य साष्वसाधृरूपस्य प्रभा्रमभयोन्यापत्तिः फलं भ- 

विष्यति, अवश्यं च शोलस्यापि किञ्चित् फलमभ्युपगन्त्यं। 

अनन्यथा द्यान्थक्यमेव शलस्य प्रसज्येतेति चेत्। नेष दोषः। 

कुतस्तदपेच्चलात्। इष्टादि डि क्मजातं चरणापेच्तं। न दि 

सद्ाचारदौनः कञ्िद्धिकृतः खात् । आचारहीनं न पन- 

न्ति वेदाः" इत्यादि र तिभ्यः। पुरूषाथैवादप्या चारस्य नानथ॑क्छं। 
दृष्टादौ दि कमजाते फलमारभमाणे तदपेत्त एवाचार स्तत्रैव 

कञ्चिदतिश्यमारश्यते । कमं च सवा्थकारीति श्रतिरूति- 

असिद्धः, तस्मात् कर्भैव भशोलेापलक्तितमनुशयग्छतं योन्यापत्तौ 
कारणमिति काष्णाजिनेम॑तं। न हि कमणि सम्भवति शी- 

लाद्ोन्यापत्तियक्ता। न हि पद्यां पलायितुं पारयमाणे जा- 

नुभ्यां रडितुमह तीति ॥ 

ब्रते । नन्विति परतिषिडं शणोलं कोाधण्टतादिरूपं। किच्च एोलस्य 
विफलत्वायोगाच्तयोन्यापत्तिस्तरोव फलं नानु श यस्ये्या इ । अव- 

ष्यञ्च ति । वद्ास्तद्थकमण्ाचारः विना न फलन्तीति स्मत्या णौलस्य 

कमाङ्त्वान्न एयकफलापेच्ता अङ्किफलेनायवत््वात्। न चाङ्माचादयया- 

न्यापत्तिः फलमिति वाचं । ऋङ्स्य पफलासम्भवेन मख्याथस्याचारस्य 
यद णाय गाह्लच्तणा युक्तेति समाधानाथः। वद्याचास्स्य स्रानादिवत् 
पुरुषसंस्कारतया पुरुषाथत्वं तद्ाप्यविरोध इत्याद । पुरुषार्थत्वेऽ- 
पीति। अङ्गावबद्धापास्तिवदाचारोाऽधंवानिनव्यर्थः। अस्त तदहि ण- 
लाख्याचारादव योान्धापत्तिरिव्याण्द्खया पणा वे पश्येन कमेरेव्यादि 
खत्धादिविराचान्नेवमित्यादइ। कम चेति कायमाणः ष्ब्दा यद्यप्य- 
कराघादिरू्पं णोलं साधारणघमात्मकं विशषरूपात् कमेराऽभिन्नं 
तयापि चरणाचारश्ब्दा कमवाचिनावेव न शौलवाचकाविति न 
लच्तणावस्रर इति वादरिमतं॥ 



अदर रलप्रभाभासिते। [ष्०दे।पा ०१] 

सुक्ततद्ष्कुते एवेति तु वाद्रिः ॥ १९१॥ 

वादरिस्वाचायः सुकृतदुष्कृते एव चरणशब्देन प्रत्याय्येते 

दूति मन्यते चरणमनष्ठानं कभेत्यनथीान्तरं। तथा दविशे- 

षेण कममातचरे चरतिः प्रयज्यमानो दृश्धते। यो दीष्टादिलक्षणं 

यण्ं कम करोति तं लोाकिका आचकते घम॑ञ्चरल्येष महा- 

त्ययेति । आचारोाऽपि घमंविशष एव, भेद्व्यपदटेणस्तु कमंचरण- 

यो्राद्यणएपरि त्राजकन्यायेनाणुपपद्यते। तस्नाद्रमणोय चरणाः 

प्रशस्तकमाणएः, कपूयचरणा निल्दितिकमाण इति निण्यः ॥ 

अनिष्टादि कारिणामपि च श्तं ॥ १९॥ 

इष्टादिकारिणञ्चन््रमसं गच्छःन्तोत्युक्त। *ये वितरेऽनिष्टा- 

दिकारिणस्तेऽपि किं चन्द्रमसं गच्छन्तिउतन गच्छन्तोति चि- 

न्त्यते। तत्र तावदादइ। दृष्टादिकारिण एव चद्धमसं गच्छन्तो 

मुख्यसिडधान्तमाद । सुरतेति। चरगश्षन्दाथमुपसं हरति । च्ा- 
चाराऽपीति। कम॑ण खवाचारत्वे यथाकारीत्यादिमेदरोऽलस्ि कथमित्यत 
आह । भेदव्यपदेष इति। निरूपपदाचारशब्दात् सदाचाररू्पोा 
विग्रेघो भाति अतस्तत्समभिवयाहतः कमंसामान्यवाचका वथाकासी- 
तिश्ब्दस्तदितसर्विष्ेघपरः, खवमनवद्यानि कमाणति सामान्यत 
अस्माकं -सुचरितानौति वि्ष इति विवेकः, तस्मादनष्रयबलाद्ाग- 
त्या वश्यम्भावानसन्धानादेरग्यमिति सिद्धं॥ 

र्वं पुण््ात्मनां गव्यागतिचिन्तया वराग्यं निरूप्य पापिनां तजि. 
न्तया तच्चिरूपयति | अनिद्ादिकारिणामपीति। ये के चेत्यविष्रषखते- 
्वेवखतं सङ्गमनं जनानामिति तेश्च संश्रये प्रथमाधिकरणेन सिद्ध- 

* ये वितर इष्टादिभ्य दति वधे० क।[°। 



[अ ०३।पा ०१] शाङ्ग सत्रह्मरचभव्ये। ७६३ 

त्येतन्न, कस्मात्, यताऽनिष्टादि कारिणामपि चन्द्रमण्डलं गन्त- 
त ि म् [त ८. 

व्यल्ेन श्रतं । तथा द्यविशषेण काषौतकिनः समामनन्ति चं 

वै कचचास्माल्ञाकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सवं गच्छन्ति, दति। 

देदारम्भाऽपि च पुनजीयमानानां नान्तरेण चद्धप्रात्चिमव- 

कसप्यत, पञ्चम्यामाङ्तावित्याङ्तिस्यानियमात्, तस्मात् सवं 

एव चन्द्रमसमासीदेयुः। दष्टादिकारिणामितरेषाञ्च समानग- 

तित्वं न युक्तमिति चत्, न, दतरेषां चन्द्रमण्डले भागाभावात्॥ 

संयमने त्वनुभ्येतरेषामारेादावरेदा तद्ति- 
द्शनात्॥ १३॥ 

तुशब्दः पच्च व्यावतयति। नेतद स्ति सवं चन्द्रमसं गच्छन्तो 

ति। कस्मात्, भगायेव डि चनद्रारोदणं न निष्प्रयोजनं नापि 

प्रत्यवरोहायैव, यथा कञ्िहक्षमारो हति पष्यफलोपाद्ानाय 

न निश्रयोजनं नापि पतनायेव। भागखानिष्ठादिकारिणं 

चन्द्र मसि नासील्युक्त, तस्मादिष्टादिकारिण एव चद्धमसमारो- 

दन्ति नेतरे। द्रतरेतु संयमनं यमालयमवगाद्य खदुष्कतान्- 

नियमात्तेपसङ्व्या पवपत्तस्चं वाचषे । तयेयादिना। यमराजं 
पापिजिनानां सम्बग्गम्यं, हविषा स्रीणां पततीति व्यथः पवंपच्ते पणय- 

वतामेव चन्द्रगतिरिति नियमाभावात् परयेयण पापादराग्यदा- 
च्यच्चेति फलं, सिद्धान्त पापिनां चन््रलाकद्ष्नमपि नास्तीति पणया- 

यवत्त्वं वेराग्यदाष्यश्धेतति फलं, पञ्चमाभम्रा देद्धारम्भ इति निवमात 
पापिनामपि प्रथमद्युलाकाभ्निप्रात्तिवायेव्यादइ। देदारम्भ डति। पा- 
पिनां खगंमागाभाव$पि मागान्तराभावाचन््रगतिरिति भावः॥ 

सिडान्तदचं याचष्टे। तुन्द् इत्यादिना संवमनेयमलाके वमल्ता 



७६8 रनप्रभाभासिते। [अ०३।पा०९] 

रूपा यामोयौतनाः अनुष्डय पनरोवेमं लाकं प्रत्यवरो दन्ति, 

एवम्भूता तेषामारोदावरोहेा भवतः । कुतः तद्गतिद शंनात् । 

तथा डि। यमवचनखरूपा श्रतिः प्रयतामनिष्टादिकारिणणं 

यमवश्यतां दश्यति- 

न साम्यरापः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमेदेन मूढं । 

अयं लोकोानास्तिपर दति मानो पूनः पुनवंशमापद्यते मेः ॥ 

दति। चैवखतं सङ्गमनं *+जनारनांः दत्येवंजातोयकञ्च बङ्केव 

यमवश्यताप्रात्भिलिङ्ख भवति॥ 

स्मरन्ति च ॥ १४॥ 
अपि च मनव्यासप्रडतयः शष्ट संयमने पुरे चमायत्तं 

कपूयक्मविपाकं स्मरन्ति नाचिकतापाख्यानादिषु॥ 

{अपि च सप्र ॥९५॥ 
अपिच सप्तनरकारौरवप्रमृखा दुष्कुतफलापमेगश्वमिवेन ` 

स्यन्ते पराणिकोः, ताननिष्टादिकारिणः प्राभ्रुवन्ति, कुतस्ते 

चन्द्रं प्राश्रुयुरित्यभिप्रायः। ननु विरद्धमिदं यमायन्ता यात- 

नाः पापकमाणाऽन्भवन्तोति, यावता तेषु रौरवादिषु अन्य 

चिच्रग्नादयो नानाधिष्ठातारः स्मयन्त इति, नेत्या ॥ 

यातनाः अन्भुयावरोाहन्तीःयेवं खारादहावरोादाविति योजना चस्य 
चया | यमवश्यतां ग्टत्वा गच्छतां | सम्यक् परस्तात् प्राप्यत डति संपराप 
परलाकः, तदुपायः साम्परापः, बालमन्ञं, विष्रेवता वित्तरागेण म 
महात् प्रमाद् कुवेन्तं प्रति नभाति। स च बालाऽयं स्लोवित्तादिलोा- ` 
कोाईस्तिन परलोाकाऽस्तीति मानोसमे मम यमस्य वष्रमाप्रातीव्य्थैः। 

* जनानां यमराजं इविषति सा का० वधे०। † अपि सकरेति का० वधर । 



[ख ०३।पा ०९] प्राङ्रव्रद्मरवभाष्ये | ७६५ ¦ 

तचापि च तद्मापाराद् विराधः ॥ १६ ॥ 

तेष्वपि सप्तसु नरकेषु तसैव यमस्याधिष्ठालव्यापाराभ्यु- 

पगमादविरोधः। यमप्रयुक्ता एव दिते चिचगन्तादयाऽधि- 

छातारः सरथ्यन्ते॥ 

विद्याकमंणोरिति तु प्रक्रतत्वात् ॥ १७॥ 

पञ्चा्रिविद्यायां चित्य चथासै लोका न सम्पूयते" दृत्यस्य 

भरञ्नस्य प्रतिवचनावसरे शरूयते, “त्रथेतयोः पानं कतरेण च न 

तानीमानि चुद्रण्छसछदावर्तीनि तानि भवन्ति जायख चि- 

यखेत्येतत् दतीं खानं तेनाै लोका न सग्य्यते' इति । तत्ै- 

तयोः पथारिति विदयाकमणेारित्येतत्। कस्मात् प्रकतलात्। 

विद्याकर्मणणे दि दवथानपिहयानयोाः पयोः प्रतिपन्ना प्रकते। 

“तद् य इत्यं विदुः” इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः 

पन्थाः प्रकोतिंतः, इष्टापूतं दत्तमिति कमं तेन प्रतिपत्तव्यः 

पिदयाणः पन्या: प्रकीर्तितः, तत््रक्रियायामयेतयाः पयोानं 

पापिनां यमवश्यतावादिविश्रेवश्रुतिखमुतिबलात् थये वे केच इत्य 

विशेषच्रतिर्दिकारिविषयत्वेन व्याख्येयेति भावः॥ 
खचचयस्य भाष्यं एनां ॥ | 

यदुक्तं मागान्तराभावात् पापिनामपि चन्नगतिरिति तन्न, टतीय- 
मागंश्रुतेरिव्याह। विद्याकमंणारिति। मागंडितयोह्यनन्तरं टतीय- 
मागाक्तिसमारम्भायं खतावथश्ब्द्ः। खतयेोर्विद्याकम्णाः पथिद्दव- 

44 साधनयोारन्यतस्णापि साधनेन ये नसा न युक्तास्ते जन्ममर्णा- 
टृत्तिरूपटटतीयसगं स्थानि भूतानि भवन्ति, करिवाढत्ता लोट्, तेन 

5 
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कतरेण चनेति श्रुतं एतदुक्तं भवति, येच न विद्यासाधनेन 

देवयाने प्यधित: नापि कमणा पिद याने तेषामेष चद्र- 

जन्तलचणाऽसछृदावर्ती तोयः पन्था भवतोति, तस्मादपि ना- 

निष्टादिकारिभिश्चन्रमाः प्राप्यते। स्यादेतत्, तेऽपि चद्धविन्ब- 

मारद्य ततोऽवरा चद्र जन्तुलं प्रतिपत्यन्ते दति, तदपि नास्ति, 

आरोदानर्थव्यात्। रपि च सर्वषु प्रयत्सं चन््रलाकं प्राश्ुवत्- 

खसे लोकः प्रयद्धिः सम्य तेत्यतः प्रनविरुद्धं प्रतिवचनं म्रस- 

ष्येत। तथादि प्रतिवचनं दातव्यं यथासा लोको न समू 

यंते । अवरो दाभ्युपगमादसन्पूरणोपपत्तिरिति चेत्, न, अ्रश्र॒त- 

लात् । सत्यं चवरोदादप्यसम्पूर ण मृपपद्यते । श्रुतिषु टतीचस्था- 

नसङ्धी तनेना सम्पूरणं दशयति “एतत् दतोयं खानं तेना- 

सा लेका न सम्पृयते' दति । तेनानारोहादेवासम्यूरणमिति 

युक्तं । अवरोदखयेष्टादि कारिष्वप्यविशिष्टले सति दतीवखानो- 

तयान थक्यप्रसङ्गात्। तुशब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यप्रभवामशे- 

षगसमनाशङ्कामुच्छिनित्ति, एवं खत्यधिकृतापेचः शखान्तरौये 

पापिनां चन््रगत्यभावाचन््रलाकोा न संपयत इति त्यथः प्रति- 
पत्ताविति प्रा्िसाघने इव्ययः।| खपि च पापिनां चन््रगतोा .खसोा 
लाकः सम्प्रयत अतश्च न सम्पूृयते' डव्येतत््रतिवचनं विरदधं प्रसज्येतेत्य- 

न्वयः अवरादादसंपूर्गमञ्रुतं न कल्यं ्रुतद्ान्यापत्तेरिव्याइ । नाश्च- 
तत्वादिति । अवराद ण्व टतीयं स्थानं अद्यक्तमित्यत आइ । अव- 
रेोदस्येति | इममध्वानं पनर्निवर्तन्त इति इङादिकारिणामवरोदा- 
त्तीरनिखादिकारिणामपि अचवरोदइस्याथसिद्धत्वात् पनरूक्तियेधत्यथः। 
व्य्यतयास्ति मागान्तरोपक्रमबाधसमतो सशब्द बाधेत्यतः स्थान- 



[अ०द।पा ०९] शाङ्कर ब्रह्म दचभाव्ये । ७६७ 

| वाक्ये सर्वशब्देाऽवतिष्ठते ध्ये वै केचिद्धिङता अस्माज्ञेकात् 

प्रयन्ति चनद्धमसमेव ते सवं गच्छन्ति" इति। यत्पुनरुक्तं द्द- 
लाभेपपत्तये सव चन्द्रमसं गन्तमरुन्ति पञ्चम्यामाङतावित्या- 

ङतिस्द्धा नियमादिति तप्मल्युच्यते ॥ 

न ठतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 

न ठतीये खाने देदलाभाय पञ्चसद्यानियम श्राङ्धतीना- 

मादर्तव्यः। कृतः, तयोापलबेः। तथा दछयन्तरणेवाङतिसड्यानि- 

यमं व्रणितेन प्रकारेण दतोयस्थानमप्राधिरूपलभ्यते (जायख 

सिचख' दल्येतत् ठतीयं स्ानमिति। अपि च 'पञ्चम्यामा- 

तावापः परूषव चसा भवन्ति" इति मनुव्यशरीर दे तुलेना ति- 

सद्छा संकौतेते न कोरटपतङ्गादिशरीरदेतुलेन, परुषशब्दस्य 

मनुव्यजातिवचनलात्। रपि च पञ्चम्यामाह्तावपां पुर्षवच- 

स्वमृपदिश्वते नापनञ्चम्यामाज्ते पुरूषवचस्तं प्रतिषिध्यते, वा- 

क्यस्य इयतादेषात्, तत्र येषामारोदावरोड सम्भवतस्तेषां 

पञ्चम्यामाज्ता देह उद्धविय्यत्यन्येषान्त् विननैवातिषद्यया 

ग्तान्तरोापष्ष्टाभिरद्भिदंद च्रारभ्यते॥ 

शब्दा मागंलच्तक इति जद्धव्यं | रखवमविष्टेषथुतमागाभावाचेति 
पुर्व पच्तबीजदवं निरस ठटतीवबोजनिरासाथं सुचमाद्। वत्परनरि- 
त्यादिना॥ 

विद्याकमश्रून्यानां रमिकौटादिभावेन जायखेव्यादिग्युत्या निर. 
न्तरजन्ममरणपलन्धेनौङतिसद्यादर दव्यंः। युरवश्न्द् चैवमि- 
व्याह । अपि चेति ॥ 

6 ४ 2 



७६८ र ल्नप्रभाभासिते। [ख ०३।पा ०१] 

५२ भ 

समयतेऽपि च लाके ।॥ १५ ॥ 

चपि च स्मयते लेके द्राणषटष्टदयुनप्रतीनां सीताद्रौ- 

पदोप्रखतोनाच्चायाजिजलं, तत्र द्रौणएदीनां योाषिद्िषयै- 

काङतिनौस्लि, टष्टदुष्रादीनान्त येषित्पुरुषविषये दे च्रणा- 
छतीनस्तः। यथाच तचादड्तिख्छ्यानादरोा भवति एवमन्य- 

चापि भविय्यति। बलाकाष्यन्तरणेव रेतःसेकं गमे घत्त 

दति लाकं रूटिः॥ 
| € 

दशना ॥ २०॥ 

रपि च चतुवििश्तथामे जरायुजाण्डजसखेदजेद्भिव्जलक्षणे 

खेद जादधिव्नयेरन्तर शेव गाम्यधममूत्यत्तिद शनादाङ्तिष्ड्या- 

नाद्रोा भवति, एवमन्यत्रापि भविव्यति। ननु तेषां खल्वेषां 

शतानां चौण्छेव बौजानि भवन्ति ्रर्डजं जोवजमृद्धिज्नमिति' 

च्च चिविध एव श्टूतग्रामः भयते कथं चतुविधलं त- 

ग्रामस्य प्रतिज्ञातमित्यतचाच्यते॥ 

मनव्यदेदस्याऽपि नाडतिस्यानियम इत्याद । अपिचेत्यादिना, 
विधिनिषेघरूपायंद्वये वाक्यभेदः स्वादिव्ययः। अनियमे स्मतिसंवादाथं 
सचं। स्रयतेऽपीति। लाक्यतेऽनेनेति लाका भार्तादिरक्तः| मख्याथं- 
मप्यादइ। बलाकंति॥ 

अण्डजानि च जरायृजानि च खेदजानि च उद्टिन्नानीति चेच्छर- 
त्यवद्धम्मेन सतं व्याचद्धे। अपि चेति। अन्यच्राप्यनिद्धादिज्ारि- 

ध्वित्ययः। अनया यव्या चातुविध्यं कथमक्तं खत्यन्तरे ची)्धेवेत्यवधा- 
स्यविराघादिति श्षङ्के।त्तस्त्वन सूचमादत्ते। नन्विव्यादिना॥ 



[अ ०द।पा ०९ शर ब्रद्यरखचभष्ये। ७€< 

ठतोयशब्दावरे एधः संशाकजस्य ॥ २९॥ 
'्राण्डजं जोवजमद्धिव्नम्' दृत्यच टतोयेने खि ज्जशब्देनेव 

खेदजोापमङ्गदः छतः प्रत्येतव्यः, उभयोरपि खेदजेद्धिव्नयेा- 

भवम्ृद को दधद प्रभवलस्य ठुल्यलात्। स्थावरोद्गेदान्तु विलचणा 

जङ्गमाद्धेद इत्यन्य खेदजेद्धिज्नयाभदवाद दत्यविरोधः॥ 

सभाव्यापन्निरूपपत्तेः ।। २९ ॥ 
दष्टादिकारिणश्चुद्रस्समासाद्य (तस्मिन् यावत्सम्बातमु- 

पिला ततः सानुशया अवरोदन्ति" इत्युक्तं, च्रयावरोद्प्रकारः 

परौ च्छने। तचेयमवरो दश्चतिर्भवति च्रयैतमेवाघ्वानं पननिव- 

तन्ते यथेतमाकाश्रमाकाशादायुं वायुश्छंला धूमो भवति धूमा 

ग्तवा भवत्यभ्ंश्डला मेघो भवति मचा ग्डला प्रवषंति'दति। 

तच संश्यः किमाकाशादिखरूपमेवावरोदन्तः प्रतिपद्यन्ते 

किं वाकाशादिसाम्यमिति। तच प्राघ्ं तावदाकाशदिखरूप- 

मेव प्रतिपद्यन्त इति। कुतः, एवं डि श्ूतिभंवति, इतरथा- 

जीवजं जरायजं मनवष्यादि, श्ूमिमद्भिद् जायते डच्तादिकं, उदकं 
सित्वा जायते यकादिजङ्गममिति मदः | संगाकः सवेदः ॥ 

र्वं पापिनां गत्यागतो विचायं सम््रतीखाद्काटिणामवराद्े वि- 

प्रघमाइ। साभाव्यापत्तिरूपपत्तेः । यथेतमनवं चंद्यक्तरीव्या यया- 
गतं घुमाद्यध्वानं पुननिवतंन्ते, निरत्ताख्चानुश्रयिनः कमेन्ते डुतदेद्ाः 
च्छाकाण्र गताः खकाए़सटणा भवन्ति अआकाएसादश्यानन्तरः पिण्डो 

छता अतिसच्लिङ्ापदह्िताः वायनेतस्ततञ्चनीयमाना वायसमा भव. 

न्ति। सन्यः सद्यावायुसमा भूत्वा धमं गतस्तत्समा भवति, धूुमसमोा 
भूत्वाऽभ्रसमा भवति। अपा बिभर्ती्यमन, मेहति सिञ्चतीति टिकता 

मेघस्तत्समा भृत्वा वघे्चाराद्ारा एथिवीं प्रविश्य ब्रीहिवयवादिरूपो 



श 

क्षि रलप्रभाभासिते। [अ *३।पा ०९ 

लचणा स्यात्। भ्रुतिलच्णाविषये च श्रृतिन्याय्या न लक्तणा, 
तथा च वायुश्वैला धूमे भवतिः दत्येवमा दीन्यक्तराणएि तत्खरूपेा- 
पपत्तावेव कख्प्यन्ते, तसमादाकाशादि खरूपापपत्तिरित्येवं प्राप्रे 

नरमः, च्राकाशादिसाम्यै प्रतिपद्यन्त दति। चन्द्रमण्डले यद्म्मयं 

शरीरं उपभागायमारब्धं तदुपभेगच्चये सति प्रविलीयमानं 

खच्ममाकाशसमम्भवति तता वायेोवंशमेति तते धुमादिभिः 

रुज्यते इति। तदेतदुच्यते “ययेतमाकाशमा काभराद्वायुभित्येव- 
मादिना। कुतः, एतद्पपत्तेः। एवं द्यैतदु पपद्यते, न दन्य 

स्वान्यभावे मख्य उपपद्यते । च्राकाशखरूपग्रतिपत्तो च वाखा- 

दिक्रमेणावरोदहा नापपद्यते। विभुलाचाकाशेन नित्यसम्बन्ध- 

ल्रान्न तत्ादृ श्या पत्ते न्यस्तत्स म्बन्धा घटते । शत्य सम्भवे च लच- 

णाञ्रयणं न्याय्यमेव, श्रत ्राकाशादितुल्यतापत्तिरेवाचाका- 

शादिभाव इल्युपचयैते॥ 

भवतीति सिडान्तगत्वा यथः पुवोन्तरयुक्तिदयं संशयबीजं मन्तव्य, 
पुव मागंदयं उक्तटतीयव्वोक्तर्यक्तं स्थानशन्द्स्य मागंलच्तकत्वमिह 
दुग्धं दधि भवतोत्यादिप्रयोगे भवति श्रतेविंकारखरूपापत्तौ मृख्यत्वात् 
साट श्यापत्तिलच्तणबीजं नास्तोति प्र्युद्ाइर्णसङ्गतिः। श्च॒तिमुख्यत्व 
फलमिति पृवंपच्तः। चअनृशयिनां पूवसिद्धाकाष्यदिखरूपापत्ययेागा- 
त्नच्तगेति सिद्धान्तयति । रवमिव्यादिना। समाने भावो धमा यस्य 
तद्धादः साभाव्यं साम्यमिति सूचपदाेः। रण्वं ह्येतदिति खुतद्भव- 
नमेवंसादृश्यरूपमेवेा पपद्यत डत्यथेः। अनुश्यिनामाकाश्ादिभ्यो नि- 
्ममनान्ययानपपत्यापि सादृश्यलच्तणे्याद । अाकाश्खरूपेति । संयोा- 
गलच्तणामाग्रद्भयादइ। विभुत्वादिति । भव्तिश्रु्या संयोागलच्तणाया- 
मनुवादः स्यादिवर्थः। विविधभतसाम्यमवरोादहे भवतीव्यन्सन्धाना- 
दराग्यमुपसंदहरति। तदति ॥ 



[अभद्।पा०९] शङ्कर त्रद्मसचभय्य | ७७१ 

नानिचिरेण विशेषात्॥ २३॥ 

तच्राकाशादिप्रतिपत्ते प्राग्रोद्यादिप्रतिपन्तेभेवति विशयः 

किं दों दीं कालं पुवंपूवेसादृश्येनावस्थायात्तरोत्तरसादृश्य 

गच्छन्तिउताल्यमल्पमिति। तच्रानियमे नियमकारिणः शा- 

स्तस्याभावात् इत्येवं प्राप्न इदमाद। नातिचिरेणेति। श्रल्य- 

मल्यं कालमाकाशादिभावेनावस्याय वषंघाराभिः सहेमां 

ञुवमापतन्ति। कुत एतत् विशेषद्भनात्। तथा दि बरीद्या- 

दि भावापन्तेरनन्तरं विशिनष्टि “रतो 8 खलु दुनिं्रपतरम्' 

दति। तकार एकन्डान्दस्यां प्रक्रियायां लुपो मन्तव्यः दुनि- 

ष्रपतरं दुनिक्रमतरं दुःखतरमस्मात् ब्रोद्यादिभावान्निःसरणं 

भवतोत्यथेः। तदच दुःखं निष्रपतनं प्रदश॑यन पवषु खुखं नि- 

प्रपतनं दशयति। सुखदुःखताविशेषञ्चायं निष्रपतनस्य का- 

लाल्पवदी घेतनिमित्तः, तस्मिन्नवधा शरो रानिष्यन्तेरुपमे गा- 

सम्भवात्, तस्मात् त्रीद्यादिभावापत्तेः प्रागल्येनेव कालेनाव- 
रोदः स्यादिति॥ 

नातिचिरेण | उक्तं साटृश्यमपजीवय लाके गन्तृणां चिराचिर- 
गतिद्ष्नात् सप्रयं वदन् पृवपच्तयति। तचरत्यादिना। अनियमात 
कदाचिहिलम्बेन योन्धापत्तिरिति पुवेपतच्तफलं, सिन्ते तु ब्रीडि- 
यवादिभावादनेष्यिनां विलम्बेन निगमनमिति विष्ेषादाकाश्णदि- . 
भावाच्छीघ्रं निगम इत्यविलम्बेन येन्यापत्तिरित्यनसन्धानादैराग्य- 
द्द्यमिति विवेकः। नन्वाका्रादिव्बनृश्यिनां सुखं त्रीहदियवादिषु 
दुःखमिति दुःएब्दाद्ाति न चिराचिरनिगमनमित्यत आद सणख- 

दुःखताविश्ेषञखायमिति। अवधिः कालः॥ 



७७२ स््रपभाभासिते। [अ ०३।पा ०१] 

अन्यापिष्ठिते पूवेवदभिलापात् ।। २४ ॥ 

तस्खिन्नेवावरोद्े प्रवषणानन्तरं प्यते ^त इह ब्रीडियवा 

च्रापधिवनस्पतयस्तिलिमाषा दति जायन्ते टृति। तच संशयः 

` किमस्धिन्नेवाव्धी स्थावरजात्यापन्नाः स्थावर सुखदुः खभाजा- 

ऽनुशयिना भवन्त्यादेखित् क्तेचज्ञान्तराधिषठितेषु स्थावर- 

शरीरेषु संशषमाचं गच्छन्तोति। किं तावत् प्राप्तं स्ावर- 

जात्यापन्ना स्तत् खुखदुःखभाजेऽनभयिनेा भवन्तीति। कुत 

एतत्, जने मंस्यार्थलपपनत्तेः, स्थावरभावस च शुतिरूव्यो- 

रुपभोगस्यानलप्रसिद्धः, पश्एडिंसादियागाचेष्टादः कमंजात- 

स्यानिष्टफललेा पपत्तेः तस्मान्मृख्यमेवानु शयिनां ब्रोद्यादिजन्म- 

अन्याभिलापात् खतिक्रमात् अथक्रमाचाधिकरणानां कमे बेाध्यः। 
डद भमो वघधारादारा पतितास्तनण़यिनोत्रीद्याटदिसाम्येन जायन्त 
इति श्रव्ययः। अच जायन्त इति अतेः पवचाकाप्ादिवधेन्तसाटश्या- 

तख संश्यमादइ। तचेति । अस्िन्रवघा वघसाटृशयानन्तरमित्यथैः | दु- 
निष्प्रपतसर्शब्देन चिरनिगमनलच्तणेक्तानयुक्तादुःखेन निगंमनमिति 

म् ख्यसम्भवादिव्यात्तेपसङ्गत्यापुवपच्तयति। किन्तावदित्यादिना। खच 
पवपत्ते स्ावरत्वनिटृत्तयेऽधिकारिणां यन्नगारवं, सिडधान्ते ब्रीह्या- 
दिसंञ्चेषमाचं परिदतुं यनलाघवमवेघम्यदञ्चेति विवेकः। नन टद् 

त्पत्या जीवानां जन्म स्यान्न खतः, ब्रौह्यादेस्त न दहत्वमित्यत खाइ । 

स्थावरभावस्येति । “स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति' इत्याद्या श्चतिः। “शरीरजैः 
कमैदोघेवौति स्थावस्तां नरः' हव्याद्या खमुतिः। ननु खगिंणं पापा- 
भावात् कथं स्थावरत्वं तच्राद। पञ्िति। सामाद्युच्दटिभत्तणसरा- 
समदावादिशब्दाधः। कत्वथंद्धिंसादेरपि दिंसात्ादिसामान्येन प्रत्ते 
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श्रादिजन्मवत्। यथा ्यानिं वा श्रएकरयोनिं वा चण्डाल- 

यानिं वेति मुख्यमेवानुशयिनां शओादिजन्म त्युखदुःखाचितं 

भवति एवं ब्रोद्यादिजन्मापोत्येवं प्रापे ब्रूमः! अरन्ेरजीवेर- 

धिष्ठितेषु नीद्यादिषु संस्गमाजमनुशयिनः प्रतिपद्यन्ते न 

तत्सुखदुःखभाजेा भवन्ति पूवेवत्। यथया वाचुधूमादिमावा- 

ऽनु शयिनां ततूसंश्ेष मा चमेवं ब्रो द्यादिभावेाऽपि जातिखावरेः 
संशेषमात्रं । कुत एतत्, तददेवेद्ाप्यभिलापात्। कोाऽभि- 

लापस्य तद्वद्धावः कर्मव्यापारमन्तरेण सद्ीतनं यथाका- 

शादिषु प्रवषणान्तेषु न कञ्चित् क्म॑व्यापारं पराम्टशत्येवं 

त्रौद्या दि जन्मन्यपि । तस्मान्ना स्यच सुखदुः खभाक्तमनुशयिनां । 

यच तु सुखदुःखभाक्तमभिप्रेति पराग्टशति तच कम॑व्यापार 

रमणोयचरणाः कपूयचरणा दूति। अपिच मृख्येऽनुश्यिनां 

त्रो द्यादिजन्मनि ब्रौद्यादिषु लूयमानेषु कण्डामानेषु भज्यमानेषु 

पच्यमानेषु भच्छमाणषु च तद्भिमानिनोऽनुश्यिनः प्रवखेखुः, 

~=“ ~~~ ~ 

न॑ दिंस्यादित्यादिश्स्त्रनिषिद्धत्वाकारेण दुरितापूवेकारित्वमविरुद- 
मिति साद्या आङः खुतोतु ब्रद्यादिभावोऽनुश्यिनां न जन्मरूपः 
कमंविष्रोषपरामः विनातरोक्तत्वात् पवाक्ताकाष्दिभाववदिति सि- 
ान्तयति । रवं प्राप्न इ्व्यादिना। पूवेवदिति पदं टृद्ान्तत्वेन देतव 
रत्वेन च व्याख्यातं, यद्द्नपरकरगे कर्मविषेवपरामशपुवेकमुच्यते तच्ज- 
न्मेति वयतिरेकद्ृषटन्तमप्याह । यच त्विति। खपिचय्या यो दयन्नमलत्ति 

यो रेतः स्त्रियां {सुच्चति तब्रुपण्व भवतिः डति वाक्चशेषे ब्री्यादिषु 
प्रविद्धस्यानुष्रायसङ्गस्य न दारारेत्{सिक्पुरुषयोागः शतः तदन्यथा- 

नृप्रपत्यापि जन्मश्रुतिनं मख्ये्याह। अपि चेत्यादिना । ब्रीद्यादिरू- 
® © 
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या डदि जीवा यच्छरोरमभिमन्यते स तस्मिन पौद्यमान 

प्रवसति दति प्रसिद्धं। तच ब्रीद्यादिभावाद्रेतःसिग्भावाऽन्- 

शयिनां नामिलय्येत, अतः संसगमा चमनुश्रयिनामन्याधिष्ठितेषु 

ज्रीद्यादिषु भवति । एतेन जने मुख्या थलं प्रति ब्रूयात्, उपभोा- 

गस्थानत्च्च स्थावरभावस्य 1 न च वयमुपभागस्थानलं स्थावर- 

भावस्यावजानोमरहे, भवलन्येषां जन्तुना मपृण्यसामथ्येन स्था- 

वरभावमुपगतानामेतदुपभेागस्थानं। चन्द्रमसस्त वर हन्ताऽ- 

नृभरयिना न स्छावरभावमुपुञ्जत दत्याचच््दे॥ 

अप्रुडमिति चेन्न श्ब्दाट ॥ २५॥ 

यत्पुनरुक्तं पग्ुदिंसादियेगादष्द्धमाध्वरिकं कमं तस्या- 

निष्टमपि फलमवकल्पत दत्यता म॒ख्यमेवेदान॒शयिनां त्रीद्या- 

दिजन्मास्त॒ तच गणौ कन्त्नाऽनथिंकंति, तत्परिद्धौयते। न 

पद् हना देडिनामुत्कान्तेरवश्यम्भावादेतःसिग्योगो न स्यादिव्यथैः। 
रतेनेति उक्तानमानाथापत्तिभ्यां। जायत इति शरतेमख्याथत्वमन- 

प्राये भागावतनत्वच्ख त्रोह्यादः प्रति ब्रयादिव्यधः नन ब्रोह्यादे. 

भगायतनत्वानङ्गीकारे पवाक्तख्तिस्मतिप्ख्तिाध स्त्यत आह । 

न चति ॥ 

वेदिकं कमाग्ुद्ध न भवति श््रविदितत्वादिति सचाथं परपञ्च- 

यति | अयं चमं इत्यादिना । शुचो दे पातःसायङ्काले जीवनादि- 

निमित्त कछतम्द्धाचं चमा भवति स रवश्ुचिदृशे मध्यराचे 

मरगा{द् मित्ते छतः सन्नधर्मा भवतीति निर्णयः शस्तेक साध्य इत्य- 

थंः। ततः कन्तचाद। ग्रास्राचेति। ननु या हिंसा सोऽधमे द्य 
त् गस्य विष्णेषविधिना बाघाऽच न युक्तः! ना†भचरेदिति निषिदश्ये- 
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शास्तरदेतु वाद्धमघमंविज्ञानस्य। अयं धमाऽयमघमं दति 

शास्वमेव विज्ञाने कारणमतोद्धियलात् तयोारनियतदेशका- 

लनिभित्तवा। यस्मिन् देभे काले निमित्ते च या घञा- 

ऽनुष्टोयते स एव देशकालनिमित्तान्तरष्वधमेा भवति, तेन 

न शास्तादृते धमाधमंविषयं विज्ञानं कस्यविदस्ति। शा- 

स्ताच दिंखानग्रहाद्यात्मकोा च्यातिष्टामेा धमं इत्यवधारितं, 

स कथमश्एद्ध इति शक्यते वत्तं । ननु न दिंसखयात् सवश्वता- 

नीति शास्तमेव तविषयां दिंसामधमं इत्यवगमयति। वाढं, 

उत्सगंस्त॒ सः, ्यद्चापवादेऽद्नोषोमोयं पष्टुमालभेतेति उत्स 

गापवादयेाख व्यवसितविषयलं। तस्माद्धि्ररद्धं वेदिकं कमं 

णि्टैरनुष्टीयमानवादनिन््यमानलाच। तेन न तस्य प्रतिरूपं 

फलं जातिस्थावरलं। न च श्वादिजन््मवद्पि ब्रोद्यादिजन्म 

भवितुमरंति । तद्धि कपूयचरणानधिरुत्य च्यते, नेवमिद 

नस्य पुरुषा थेत्ववत् निषिडदिसादेर्पि कतूपकारकत्वाविरोधादिति 
तचा । उत्सगापवादयोरिति। अयमर्थः काम्ये कमणि सवच करणा 
श्रे रागतः प्रत्तः अङ्गघु विधित इति स्थितिः तथाच श्यनास्यक- 
मणि निषेघापरोाघपाबल्यात् प्रततिः स्यात् ऋत्वङ्ह्िंसादा तु विधित 

खव प्रटत्तिवाच्या। सच विधियदयुत्छगप्राप्तं चनथदेतुत्वं न बाधेत तिं 
प्रवतंकोान स्यात्, प्रवतेकत्वे वा विधिरनथाय स्यात, अता निरवका- 
प्रा विधिः सावकाश्म॒त्सगमवि{इितहहिंसादिषु स्थापयतोति। इदञ्च 
निषेध शस्त्रस्य इदिसात्वादिसामान्यन प्रत्तिमङ्गीङृयाक्तं। वस्ततस्तस्य 
रागप्राप्तहिसाविषयत्वादघइिसायामप्ररृत्तनाश्बुदधत्वशङ्कावसर इति 

द्ध्य प्रतिरूपं दुःखरूपं तस्य फलंनेति याजना डद त्रीद्या- 
9 ५ 
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वैशेषिकः कञिदधिकारोऽस्ति, अतखन्रखलात् सखलिताना- 

मनशयनां ब्रीद्यादि सं्षेषमात्रं तद्भाव इत्युपचयंते ॥ 

रेतःसिग्योगे!ऽथ ॥ २६॥ 

द्तख ब्रीद्यादिखंशेषमाचं तद्भावे यत्कारणं ब्रीद्यादि- 

भावस्यानन्तरमनुशयिनां रोतःसिगभाव चच्रान्नायते चो यो 

ह्यन्नमत्ति योा रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवतिः दति। न 

चाच सख्यो रोतःसिग्भावः सम्भवति। चिरजातेा दि प्रा्रयै- 

वना रेतःसिग्भवति कथमिवानुपचरि ततद्धावमद्यमानान्ना- 

नगताऽनुशयी प्रतिपद्यते। तत्र तावद्वश्ठ रतःसिग्योग एवं 

` रेतःसिगभावेऽग्यपगन्तयः तदत् ब्रीद्यादिभवेाऽपि न्रीद्या- 

दियोाग एवेत्यविरोघः॥ 

योनेः शरीरं ॥ २७ ॥ 

अरय रतःसिग्भावानन्तरं याने निषिक्तं रेतसि योानेरचि- 

शरोरमन॒शयिनामनुशयफलेपभेागाय जायत दृत्याद शास्रं 

दिभावे कश्िदधिकारः कम॑परामश्रं नस्ती्युक्तं। चथ ब्रीद्यादि- 
भावानन्तरः रेतःसिग्भावः स्रुतः तचान्नस्थानुश्यिना रेतःसेककट- 
त्वाये गाद्योगमाचं वाच्यं तद्वद्नुश्यक्रमेऽपि योग रण्वास्ेयः, चन्ययो- ` 
पक्रमेपसंदार्योः विराधः स्यादिति मतोक्तमित्यविरोाध इति योनेः 
श्ररीरखुतेनं ब्रीद्यादिश्ररीरत्वमनुश्यिनामिति सूत्रायः। 

र्वं कममिण गत्यागतिसंसारो.दुवोार इद्युनुसन्धानात् कमेफला- 
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“तद् च इह रमणोयतचतरणाः, इत्यादि, तस्मादप्यवगम्यते नाव- 

रोड ब्रीद्यादिभावावसरे तच्छरौरमेव सुखद्ु,खाच्ितं भव- 

तोति, तस्मात् ब्रीद्यादि संक्षेषमाचमनुशयिनां तज्जन्मेति सिद्धं ॥ 

इति ओमच्छारीोरकमीमांसाभारटे ओणशङ्करभगवत्यादक्तेा 

दतीयाध्यायस्य प्रयमः पादः॥ 

दैराग्यतत्चऋ्ानसाधनं सिद्धमिति पादाधंमुपसं हरति । इति सिड- 
मिति॥ 

डति ओमत्परमदंसपरित्राजकाचायं ओीमद्राविन्दानन्दभगवत्- 
पाद्क्लता एणरीरकमीमासाव्याख्यायां भष्यरननप्रभावां टतोयाध्या-. 

यस्य प्रथमः पादः 



ॐ परमात्मने नमः । 

नकर ~ 

सन्ध्ये खष्टिराद हि ॥ १॥ 

अतिक्रान्ते पादे पञ्चाभ्िविद्याम्दाइत्य जौवस्य संसारगति- 

प्रभेदः प्रप्चितः, इदानीं तस्यैवा वस्याभेदः प्रपच्यते । इद माम- 

नन्ति ख यच प्रखपिति इत्येपक्रम्य न तच रथानरथययोागान 

पन्थाना भवन्ति अय रथान् रथयोगान् पथः जते" इत्यादि । 

तत्र संशयः किं प्रबोध दूव खभ्नेऽपि पारमाथिकौो खष्टिरा- 

ॐ वेदव्यासाय नमः | 

सन्ध्ये खृष्टिरादइ हदि | उक्तवैराग्यसाध्यस्तत्वंपदा थविवेका वाक्या 
य॑न्नानसाघधनमस्मिन् पादे निरूप्यत इति पादयोाहंतुसाध्यभावस- 
ङ्तिमादइ। अतिक्रान्त इति| साघधनविचारत्वादेवास्य पादस्या- 
स्मिन्नध्याये सङ्गतिः। अस्मिन् पाद नस्थानतोाऽपीव्यतः प्रागु देश्यत्वेन 
प्रथमं निक्नासितत्वंपद्ाथाऽवस्थादारा विविच्यते, तदारभ्यापाद- 
समाप्तेवि्ेयस्तत्पद्ांविवेकः, तच यवै गत्यागतिचिन्तया जाय. 
द्वस्था निरूपिता तदनन्तरभाविनीं खप्रावस्थां अत्यक्तं विषयी- 

छव्य तच खप्र रथादिख्शयक्तस्तदभावेक्तेख संप्रयं वदन् पवपत्त- 
सच याजयति तच संप्रय इत्यादिना खप्ररथादयोा जाय 
चथधादिवत् ब्ावडहारिकसत्ताका उत खुक्तिरजतवत् प्रातोतिकरा 
स्ति संशयाथः। च्यारम्भाधिक्ररणे प्रपञ्चस्य पारमायिकत्वनिषेधा- 
दिति मन्तं । ऋच्र पूवपच्ते जाग्रदत् खप्राल्नीवस्य विवेकासिद्धिः 
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राखिन्मायामयीति। तच तावत् प्रतिपद्यते सन्ध्ये ष्टि 

रिति। सन्ध्यमिति खभ्नस्यानमाचषटे वेदे प्रयोागदशेनात् 

“सन्ध्यं ठतोचं खप्नस्थानम्' इति । दयाला कस्थानयेः प्रनाध- 

सम्परसादस्छानयेावौ सन्धा भवतोति सन्ध्यं तस्मिन् सन्ध्ये स्थाने 

तथ्यरूपैव खष्टिभवितत मदति कुतः, यतः प्रमाणता श्तिरोव- 

माद थय रथान् रथयोगान् पथः जते' दत्यादि। सदि 

कतंति रापसंदारादेवमेवावगम्यते॥ 

निर्मातारं चेके पुच्तादयश्च ॥ ९॥ 

अपि वैके शाखिनाऽस्मिन्नेव सन्ध्ये स्याने कामानां निमाता- 

रमात्मानमामनन्ति च एष सुतेषु जागतिं कामं कामं पुरू- 

सिडान्ते प्रातीतिकदृश्यसाच्तितिया विवेकात् खयंज्येोतिषुसिदिरि- 
ति फलं। ममृघाः सवन्ियापसंहाराद्तत्लाकाननभवे सति वा- 

सनामाचेण डमं लाकं सरतः कमबलाद्धद्ये मानसपरलाकस्पति- 

रूपः खपघ्रा भवति, सोऽयं लाकदयसन्धा भवतीति सन्यः खप्रः। 

तथा च श्चुतिः "तस्मिन् सन्स्ये स्थानं तिष्धन्नेते उभे स्थाने पश्यति श्दच्च 
पर्लेाकस्थानच्ध' इति अयं खप्रः कादाचित्क इत्यरुच्या नित्यखघ्नस्य 
प्रनाधखप्रस्य प्रना्सम्रसाद्सन्िभवत्वमक्तं। खतयस्त मव्येचच्तरा- 
द्यजन्यरू पादि साच्तात्कवार वत्वं परलाकलच्तणं, दवचचच्तराद्यजन्यत्वं 

मव्येलाकलच्तणच्च खप्रऽस्तोति लच्तणता लाकदयस्मशित्वात् नित्यखप्र- 
स्येव लेकदयसन्धयत्वं ग्रामदयस्परिनार्गस्य तत्स न्यत्ववदिति व्याच 
च्तते | न कवल ख्या श्म्रायानां बयावहहारिकसत्यत्वं किन्त सकटंक- 
त्वाद्पीद्यादह। सदि कतति॥ 

किच्च ख्राथाः स्याः प्राज्ननिमिंतत्वात् खाकाश्दिवदिति सूचा- 
येमादइ । अपि चेत्यादिना । रूप्मिशद्खु पकरणान्निरस्यति। नन्वि 
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षा निभिंमाणः" इति । पृन्चाद्यश्च॒ तत्न कामा अभिप्रेयन्ते 

काम्यन्त दूति । ननु कामशब्देनच्छाविभरेषा एवेच्येरन्, न, 

“शतायुषः पृन्तपेत्नान् दणोष्व' इति प्रत्य अन्ते कामानान्ला 

कामभाजं करोमि' इति प्रकृतेषु तच पुत्तादिषु कामशन्दस्य 

परयुक्तलात् । प्राज्ञं चनं निमातारं म्रकरणएवाक्यशेषाभ्वां 

प्रतीमः । प्राज्ञस्य दौदं प्रकरणं “अन्यच घमोादन्यत्राघमात्' 

दूत्यादि। तदिषयएव च वाक्यशेषोाऽपि-- 

“तदेव प्रक्रं तद्रह्य तदेवाग्टतमुच्यते। 

तस्सिक्ञाकाः भिताः सवं तदु नात्येति कञ्चनः॥ इति 

प्राज्ञकटंका च खष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया तथा 

खभ्नाश्रयापि रषटिभंवितु मरति । तथा च श्रुतिः त्रयो खल्वा- 

जागरितदेश एवास्येष दति यानि दयेव जाग्रत्पश्थति तानि 

सुषुप्तः इति खभ्नजागरितयोः समानन्यायतां श्रावयति। 

तस्मात् तथ्यषूपैव सन्ध्ये खष्टिरित्येवं प्रापने प्रत्याद॥ 

मायामाचन्तु काछ्यैनानभिव्यक्तख्पत्वात् ॥ ३ ॥ 
तशब्द; पत्तं व्यावतेयति । नैतदस्ति यदुक्तं सन्ध्ये ष्टिः पार- 

मार्थिकोति । मायामय्येव सन्ध्ये खृष्टिनं परमा्थगन्धोऽप्यस्ति । 

व्यादिना। यः सकतेषु करेषु जागतिं तदव शुकं खपकाशं ब्रद्यो््यंः | 
= न (३ ००९ ६ खप्रस्य जाग्रदथः समानदेशत्वश्ुतेरभेद तेश्च सद्यत्वे तात्पयंमित्या इ । 

अया खल्वाङ्रिति॥ 
(र गं 

खप्ररयाद्यः प्रातीतिकाः जाग्रद्रथादा क्ूप्यसामम्रीं .विनादृद्धत्वा- 
च्छति रूप्यादिवदिति सिद्धान्तयति । तुशन्द् इव्यादिना। चिन्माच्तनिराई. 
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कुतः, का्छ्येनानभिवयक्तखरूपलात् । न हि कायेन परमाय 

वस्ठुधमणामिव्यक्तखरूपः सखप्नः। कि पुनरच कात्छ्यैमभिप्रेतं, 

देशकालनिसित्तसम्पल्तिर बाधश्च । न दि परमायंवस्तुविषयाणि 

देशकालनिमित्तानि अवाधश्च खप्ने सम्भाव्यते। नतावत खभ्न 

रथादीनामृचितेा देशः सम्भवति, न *तावत् संते ददेश 

रथादयोऽवकाशं लभेरन् स्यादेतत्, वदिदेंदात् खभ्नंद्र्च्च- 

ति दिशणन्तरितद्र् व्ग्रदणात्। दशंयति च श्रुति; "वदिदेदात् 
स्वप्नं वहिःकुलायादम्डतश्चरिला स ईयते अ्रम्ठता यच कामम्' 

दूति) सखितिगतिप्रत्ययभेदख्च नानिष्क्रान्ते जन्ता सामञ्नस्यम- 

वीतेति । नेत्युच्यते, न दि सुश्तस्य जन्ताः चणमातरेण याज- 

नश्रतान्तरितं देशं पर्यतुः विपयंतुञ्च ततः सामथ्यं सम्भावयते, 

विच प्रत्यागमनवनितं खघ्नं श्रावयति कुरष्वदं † शय्यायां श- 

याना निद्रयाभिषघतः खम्ने पञ्चालानभिगतश्चास्मिन् प्रतिबद्धः 
द्ति। देदाचेदपेयात् पञ्चालेष्वेव प्रतिबुध्येत तानसावभिगत 

दति कुरुष्वेव तु प्रतिबुध्यते। येन चायं ददन देशान्तरमन्न 

वाना मन्यते ‡तमन्ये पाश्चस्थाः शयनदेश एव पश्यन्ति । यथया- 

विद्या चित्तावच्छेरेन जीवेऽपि सिता स्थाद्याकारा मायेति खचभा- 
ष्ययोरुक्तमायाविद्ययोरमरेदज्ञापनाथंमाचपदेन सति प्रमातर्यबाध्यतव- 
रूपस्य यावदइारिकसव्यत्वस्य निरास उक्तः कात्खपमच जाग्रति पाक- 
प्रसाममग्री, तज्जन्यत्वं परमाथंवस्तना जाय्रदथस्य कायस्य घर्मः सत्यत्व- 
व्यापकः तदभावं खत्रे विणाति। न तावदिव्यादिना। संखते सङ्ग, 

#* तावदिन्यस्य स्थाने दौति वधं का०। 
क, ऋ, १ क 

† शय्या याित्यस्य स्थानऽद्येति वध का० सा०) 

‡ तमस्याभ्याससंस्या दूति वधर का । 
5 प्र 
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ग्डतानि चायं दशान्तराणि खभ पश्यतिन तानि तथाश्तान्येव 

भवन्ति, परिधावंखेत् पश्चेन्नाग्रदस्दुश्तमथमाकलसेत्। दभे- 

यति च अतिः “अन्तरेव देदेखभ्रं स यचैतत् खन्नयाचरतिः 

इत्युपक्रम्य खे शरीरो यथाकामं परिवतंते' इति। अतश्च श्र्यु- 

पपत्तिविरोधाद्दिःकलायभरुतिभाली व्ाख्यातव्या “वडिरिव 
कुलायादषडतञ्चरिलाः इति चा डि वसन्नपि शरीरेण तेन 

प्रयाजनं करोति स बदिरिव शरोराद्धवति इति) खिति- 

गतिप्रत्यचभेद ऽप्येवं खति विप्रलम्भ एवाप्युपगन्तव्यः, कालवि- 

संवादोाऽपि च खभ्रे भवति रजन्यां सुप्ता वाखरं भारते वषे 

मन्यते तथा मुह्धतंमाचग्रवतिंनि खप्ने कदाविद्वह्वन् वधंपुगान- 

तिवादयति । निमित्तान्यपि च खपघ्रेन बुद्धये कमंणे वोाषि- 

तानि विद्यन्ते, करणा पसंदाराद्धि नास्य रथादिग्रदणाय चक 

रादीनि सन्ति, रथादि निवंतनेऽपि कुतेाऽस्य निमेषमात्रेण सा- 

मर्यं दारूणि वा, बाध्यन्ते चैते रथादयः खन्ना; भ्रबोधे, 

सन्न एव चेते खुलभवाधा भवन्ति ्रा्यन्तयोर्व्यमिचारद्र्भनात्, 

रथोऽयमिति हि कदाचित् खप्रे निधौरितः चणेन मनुब्यः सम्प- 

पयतु गन्तु, विपषयतुमागन्तं, खावयति प्रबद्धा जनः, पाञखंस्थान 
प्रतौति श्षः। ख्तत् खघ्रं यथास्यात् तथा यच काले खश्रवयादत्या 
चरति तदा खशरीरे यथेष्टं चरतीद्यथः। वह्िरिवेति कुलाय- 
ददात् बह्िरिवाम्टत आत्मा चरित्वा यच कामं चयेदटमीयते विह- 
रतीव्यथः | गुगमादइ। ये दीति। ददहाभिमानद्धीनत्गेन वदडि- 
ख्वद् दस्थाऽपि विद्रतीत्यक्त इत्यथः। रवं सति खतियक्तिभ्यां अत 
र्व खनत्र सतीव्यथः। विप्रलम्भा विखम्भः, योग्यर्एभावमक्का काला- 
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द्यते, मनुब्याऽयसिति वा निधारितः चणेन टक्तः । स्ष्टञ्चाभावं 

रथादीनां खप्रे श्रावयति शास्तं "न तचरथयान रथयोगा न 

पन्थानो भवन्ति" इत्यादि, तस्मान्मायामाचं खश्नद् शनं ॥ 

दचकञ्च दि श्रतेराचच्ते च तदिद् ॥ ॥ 

मायामाचत्वात् तदं न कञ्चित् खप्रे परमाथैगन्ध 

इति, नेत्युच्ते। सूचक दि खभ्ना भवति भवि्यताः साष्व- 
साधुनोाः। तथा इ श्रूयते “खद् कमसु काम्येषु स्यं खभ्रेषु 

पश्यति । सण्टद्धिं तच जानोचात् तस्मिन् खन्ननिदशेनेः इति। 

तथा पुरषं छृष्णं छष्णएद्न्तं पश्यति स एनं दन्ति' इव्येवमादिभिः 

खभ्रैरचिरजोवित्मावेद्यत इति ्रावयति। आचक्ततेच खभ्ना- 

्यायविदः कुखरारोदणएारोनि खप्रे धन्यानि खरयानादी- 

न्यघन्यानि? इति, मन्लदेवताद्र यविशेषनिभिन्ताञ्च केचित् खघ्नाः 

सत्याथ॑गन्धिना भवन्तीति मन्यन्ते, तचापि भवतु नाम सूचय 

मानस्य वस्तुनः सत्यलं, खचकस्य तु स्त्ीदशंनादे भवत्येव वैतथ्यं 

भावमाद। कालेति | अचर राच्रिसमये$पि केतुमालादिवषान्तर 
वासरो भवति इति भारत इव्यक्घं। 

परवपच्तानमानानां जाग्रदर्थट्ष्ान्ते ज्ञमसामग्रीजन्यत्वमनाधयेा- 
ग्यत्वं उपाधिरिति खचतात्प्यं खम्रस्य मान्तिमाचत्वे तत्सचिता- 
$प्पथः सत्यान स्यादिति शङ्गात्तरत्वन सचान्तरं व्याचष्धे। माये- 
त्यादिना। मन्तरेण देवतानग्रदेगेषधिसेवया वा खश्रा म्रत्यस्चका- 

खेत् खघ्राः स्यरित्यत खादइ। तचापि भवतु नामेति सत्यहषंहेता- 

रपि शखुक्तिरूप्यस्य सद्यत्वाद्श़्नाद्ति भावः वचा कछखिदारा ला- 
$ छ 2 



७८४ रन्न प्रभाभासिते। [अ०३।पा०२]] 

बाध्यमानत्वादित्यभिप्रायः। तस्मादुपपन्नं खभ्नस्य मायामाचलं। 

यदूक्तमाद हीति तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यं, यथा लाङ्गलं 

गवादीनुददतीति निसित्तमाचलादेवमच्यते नतु प्रत्यत्त 
मेव लाङ्गलं गवाद्ौनुददति, एवं निमित्तमाचलात् सुक 

रथादीन् जते स डि कतेति चेाच्यते न तु प्रत्यत्तमेव 

स॒ रथादीन् जति । निमित्तवन््स्य रथादि प्रतिभान- 

निमिन्तमादचासदशनात् तन्निमित्तश्चतयोः खुकूतदुव्क्तयोः 

कटलेनेति वक्तव्यं अपि च जागरिते विषयेद्दिवसंयागादा- 

दित्यादिव्योतिव्यतिकरादात्मनः खयंन्यातिषुं दष्ुदुविवेच- 
नमिति तद्धिवेचनाय खभ्न उपन्यस्तः, तच यदि रथादिषष्टि- 

वचनं अत्या नयेत खचंज्योतिष्टं न निर्णतं स्वात् तस्माद्र 

याद्यभाववचनगयुत्या रयादिषृष्टिवचनं *भाक्तमिति व्याख्येयं। 

लस्य गवादिजीवननिमित्ततवं तथा खप्रमाक्तुरुटृष्दारा खप्नरटृष्ि- 
निमित्तत्वं नतु कुम्भं प्रति कुम्भकारस्येव साच्तात् खप्रकटत्वं साम- 
ग्यभावबाघधयवोारुकतातवादित्याद । यदुक्तमिव्यादिना। तथा च खप्नस्य 
सकटंकात्वं मुख्यं नास्तीति हेत्सिद्धिरिति भावः। श्रतितात्पय- 
विरोधाच न खप्रसत्यतेत्याद। पि चेति। व्यतिकरः सङ्करः, 
श्रुत्या तत्परतयेत्यथंः। जागरितादविशेवादिति भावः। फलित- 
माद । तस्मादिति। रुतेनेति भाक्तत्वेनेत्यथः। दितीयसचोक्तपान्न- 

कट त्वद्ेतुरपि खप्रस्य किं खतिसिद्धः उत प्राज्ञस्य सवेश्वरत्वात् 

सिः, नाद्य इद्याह। यदुक्तमित्यादिना। खयं विदव्य जाग्रदेदं 

निश्दट छत्वा, खयं वासनया दृद्निमाय, सखेनभासा खीयबदिरत्या 
स्वेन ज्यातिष्ा खरूपचतन्येन च खप्रमनभवतीत्यथः। न कवलं ङद- 

# भक्त्येति का० वधे । 



[ऋ ०३।पा०२| प्राङ्गरनद्यखचभाग्टे । ङस्पू 

एतेन निमाणश्रवणं व्याख्या तं। यद् क्त ्राज्ञमेनं निमातारमा- 

मनन्ति इति, तदण्यसत् श्रुत्यन्तरे “खयं वित्य खयं निमाय 

सेन भासा सखेन ज्योतिषा प्रखपिति' इति जोवव्यापारश्रवणात्। 

दृदहापि च "य एष सुरेषु जागरतिः इति प्रसिद्धानुवादाच्नोव 
एवायं कामानां निमाता सुङ्गोत्यते, तस्य तु वाक्यशेषेण तदेव 

प्ररक्रन्तद् ह्येति जीवभावं व्यावत्यं ब्रह्मभाव उपदि श्यते, (तच्च- 

मसिः इत्यादिवदिति न ब्रह्यप्रकरणलवं विरूध्यते। न चास्माभिः 

` सखवप्नेऽपि प्राज्ञव्यापारः प्रतिषिभ्यते, तस्य सवेश्वरल्रात् सवेाखष्य- 
वस्था सखधिष्टादलेापपन्तेः। पार मार्थिंकस्त् नायं सन्ध्याश्चयः सगा 

विचद्ादिसगेवदित्येतावत् प्रतिपाद्यते) न च वियदादिसगे- 

स्याप्यात्यन्तिकं सत्यलमस्ति, प्रतिपादितं डि तदन्यलमारम्भण- 

शब्दादिभ्यः, इत्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य मायामाचलवं। म्राक च 

ब्रह्मात्मदशनात् वियदादिप्रपञ्चो व्यवखितरूपा भवति, सन््या- 

श्रयस्तु प्रपञ्चः प्रतिदिनं बाध्यत इत्यते वेशेषिकमिदं सन्ध्यस्य 

मायामाचत्रमुदितं ॥ 

दार णके जीवस्य खप्रकटटत्वं खतं किन्त काठके$पीव्यादहइ। रदा 

पीति। जीवोाक्ता ब्रद्यपकरणविरोाध इत्यत खद । तस्य त्विति। 

ख्वे ताः तिसिडत्वं निस्स्य बदितीयमङ्गीकरोति। न चासना- 
भिरिति। तदि चेतुसिद्धेः खप्रस्य सत्यत्वमित्याश्ङ्कासव्यत्वं यावदह्ारिकं 
पारमार्िकच्चेति विकल््य व्यवद्ारकाले बाधदग्रनात् नाद्य इत्याद 
पारमार्धिकस्िति। दितीये दृद्ान्तस्य साध्यत्रैकल्यमि्याद। न 
चेति । कस्तद खप्रस्य जाग्रता विेषोऽच कथन इत्याशङ्य प्रतिभा. 
सिकत्वमित्याद् | प्रागिति॥ 



७८६ रल्नप्रभाभासिते। [अ ०२।पा ०२] 

पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततेा दस्य बन्ध- 

विपर्यये ॥ ५॥ 

अथापि स्यात् परस्यैव तावद्ात्सनोाऽशे जीदेाऽ्नेरिव 

विस्ुलिङ्गः, तचरेवं रुति चथा्चिविष्फुलिङ्गयोः समाने द इन- 

प्रकाशनशक्तौ भवतः एवं जोवेश्वरयेारपि ज्ञानेश्यंशक्तो, ततख 

जोवस्येश्रयवशात् साङ्कल्यिको खप्रे रथादि ख्ष्टिभ॑विव्यतोति, 

अचाच्यते) सत्यपि जोवेश्वरयेारशांभोभावे प्रत्यत्तमेव जोवे- 

खरविपरौीतघमंत्वं, कि पनर्जोवस्येश्वरसमानधमलं नास्येव न 

नास्तोति, विद्यमानमपितु तत् तिरोदितं, अविद्याच्वधा- 

नात् तत्पनस्तिरोदितंसत् परमेश्धरमभिध्यायतोा चतमानख 
जन्ताविधूत्वान्तस्य तिमिरतिरसछरतस्येव दृकशक्तिरोषधवोचौ- 

दौश्वरप्रसादात् संसिद्ध कस्यवचिदेवाविभवति न खभावत 

पूवे लप्तसामण्छभावात् खप्रा मावेदुक्तमयुक्तं सङ्कल्यमाचेणापि स- 
व्यरटद्िसम्मवात् इति शङ्खं त्वा परिहरन् सुचं व्याचटे। अथापि 
स्यादित्यादिना । सत्यसङ्कल्पस्य हि सङ्कल्पात् खष्टिः सत्या भवति जी- 
वस्य त्वसत्य स ङ्कल्यत्वं प्रत्यच्तमिति प्ररिहारार्थः। तद्दि विरूद्धधर्मव- 
त्वाज्नोवस्येश्वर त्वं नास्य वेति श ङ्ते। किमिति । नास्तीति न किन््वा- 
तमस्ति, तत्प्नरोश्वरप्रसादात् कस्यचित् वज्यत इत्यादह। न 
नास्तीति । विध्यूतध्वान्तस्य निष्पापस्य संसिद्धस्याणिमादिविशिद्धस्ये- 
व्ययः | तब्रद्येवाइमिति देवं ज्ञात्वा साच्तातक्लवय सवपाणानामवि- 
द्यादिङ्गेणानामपडइानिरपत्तवस्तद्धुयो भवति। च्तोगेशख ज्ञशस्तत्का- 
यजन्ममरणात्मक्बन्धध्वस इति निगणविद्याफलमक्तं सगणविद्याफनल- 



[अ ०३।पा०य् | शाङ्ग ब्रद्मसुचभाव्ये | ७८७ 

एव स्वेषां जन्त्नां, कुतस्ततेा दि ईश्वराद्धेतारस्य जीवस्य 

बन्धमोन्तो भवतः, ईश्वरस्य सखरूपापरिज्ञानादन्यः तत्खरूप- 

परिज्ञानान्त मात्तः। तथाच श्रुतिः ज्ञाता देवं सवंपाशाप- 

हानिः क्षीणैः द्वोभेजन्मम्डत्यु प्रहाणिः । तस्याभिध्यानात् हतोयं 

देदभेदे विधरै्यें केवल आप्चकामः' इत्येवमाद्या । 

देदयेगादा साऽपि ॥ ६ । 

कस्मात् प॒नर्जीवः परमात्मं एव संस्तिरख्छतनज्ञानेश्चया 

भवति, युक्न्त॒ ज्ञान ्चययोारतिरछतलं विस्फुलिङ्गस्येव द दन- 
प्रकाशये रिति। उच्यते सत्यमेवैतत्, साऽपि तु जीवस्य ज्ञानेश्व- 
यंतिरोभावेा देदहयोगादेेद्धियमनोबद्धिविषयवेद्नादियो- 

गाद्वति। भ्रस्ति चाचापमा यथाग्नेददनप्रकाश्नसम्यन्नस्याप्य- 

रणिगतस्य ददनप्रकाशने तिरोाभवतः, यथा वा भस्मना- 

चछनस्य, एवमविद्याम्रव्युपस्यापितनामरूपरुतदे दाद्यपाधियो- 

गात् तद् विवेकश्रमङृता जीवस्य ज्ञानेश्वयंतिरोभावः। वा- 

शब्दा जोवेश्रयारन्यलाशङ्ाव्यादत्यथंः। नन्वन्य एव जीव 

माद । तस्येति | पर्स्याभिर स्येना ग्रेण ध्यानाद्रन्धमेत्तापेच्तया 
मन्तोक्तद्ानिद्यापेच्तया वा टतीयं विश्वैखर्यमणिमादिरूपं मर््य॑देह- 
माते सति सिदद भवति तद्धागानन्तरमात्मन्ञानात् केवला देत- 
शून्य खाप्तकामः प्राप्तख्यंज्योातिरानन्दा भवतीति कममक्तिरसित्यथैः। 

उकैखयंतिराभावे देदाभिमाने देतुरिति कथनं सुतं, त्नि- 
स्स्याश्ङ्कामाद। कस्मादिति सव्यावरणं नास्तीग्यङ्गछत्य कल्पि- 



ङस रल प्रभाभासिते। | अ ०३।पा ०२] 

ईरादस्तु तिरस्कृतज्ञानेश्रयलात् किं देदयेागकल्यनया । ने- | 

त्युच्यते, न यन्तं जोव सेश्वरा दु पपद्यते सयं देवतेक्चत' इत्युपक्रम्य 

“अनेन जोवेनात्मनानुप्रविश्व' इत्यात्मशब्देन जीवस्य परामशात्। 

"तत्सत्यं स आत्मा त्वमसि खेतकताः दति च जीवायोापदिश्ती- 

्रात्मले, अताऽनन्य एवेश्वरात् जीवः सन् देदयोागात् तिरो- 

दितनज्ञानै खया भवति, अतश्च न साङ्कल्यिको जोवश्य खभ्रे रथा- 

दिषखषिसिद्धिषेरते। यदि च साद्कल्यिको खप्रे खष्िसिद्धिः 

स्यात् नेवाजिष्टं कञ्ित् स्वप्नं पश्येत् न दि कञिद्निष 

सङ्कल्पयते । यत्पुनरुक्तं जागरितदे श्रतिः खप्नस्य सत्यत्वं स्या- 

पयतीति न तत्साम्यवचन सत्यताभिप्रायं खयंज्या तिष्टुविरोधात्, 

श्रुत्यैव च खभ्रे रथाद्यभावस्य द्शिंतलात्, जागरितप्रभव- 

वासनानिमित्तवात् तु खभ्नस्य तन्त॒ल्यनिभासत्वाभिप्रायं तत्। 

तस्मादुपपन्नं खघ्रस्य मायामाचत्वं॥ 

तद्भावे नाञषु तच्छूतेरात्मनि च ।। ७॥ 

सप्नावस्था परोक्तिता सुषुप्तावस्येदानों परी च्छते । तक्ैताः 

तावरणं साघधयति। उचत इत्यादिना जीवेस्येशखरत्वमङ्गोज्नत्या- 
वरणकल्पनात्परमन्यत्वकल्पने्याश्ङ्गामुद्धाव्य सुत्या निरस्यति। नन्वि- 
त्यादिना । खग्रेऽप्यालाकादः खप्रत्वे जाग्रतीवात्मनः खभ्रकाश्रत्वमस्फटःं 
स्यात् प्रातिभासिकत्वे त्वालाकन्दियादययसच््ेप्य थापरोच्छमात्मज्येोतिष 
ख्वेति स्फुटं सिध्यति, तस्माद् ग्रादिसाम्यवचनं खप्रस्य जाग्रत्तुच्य- 
भानाभिप्रायमिव्य्ः ॥ 

र्वं बाद्यकर्णापरमे सति मनोावासनोादीपिताविद्याविलासात्मकं 



[ऋ.३े।पा०२]] प्ाङ्रब्रद्यरचभाष्ये | ७८९ 

खबु्विषयाः श्रुतये भवन्ति । क्चिच्छ्रुयते तद् यचेतत्मृप्ः 

समस्तः सम्प्रसन्नः खप्रं न विजानाति आप्र तदा नाडोषुरू्ता 

भवति' इति। अन्यत्र तु नाडोरोवानुक्रम्य श्रयते ताभि; प्रत्य- 

वश्य परौतति शेते! इति । तथान्यत्रापि नाडोरेवानुकरम्य तासु 

तद्ा भवति यदा सुप्तः खभ्नंन कञ्चन पश्यति ्रथास्मिन् प्राण 

एवैकधा भवतिः इति। तथान्यचापि "य एषोाऽन्तददयच्राकाश- 

स्तस्मिन् शेते" इति । तथयान्यच सता सोम्यतद्ा सम्पन्ना भवति 

खमपीता भवतिः इति। तथा प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्ता न 

वाद्यं किञ्चन वेद् नन्तरम्! दति च। तच संशयः किमेतानि 

नाद्यारीनि *परस्परनिरपेत्ततया भिन्नानि सुस्भिग्थानानि 

आदाखित् परस्परापेक्ततयैकं सुत्िस्ानमिति। किन्तावत् 

भ्राघ्रं भिन्नानोति। कुतः एकार्यलात्। न दि एकाथनां क्रचित् 

खप्रमात्मनः साचत्तिणः खयंज्ये तिःखथें विचायं प्रतियाग्यन् योगिभाव- 
सङ्गत्या खप्रावख्यमनालवात्मिकां सुषुतं विचारयति। तदभावोा- 

नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च । तदेतत् खघ्नं यथा स्यात् तथा। यच 
काले सुप्तः सुषुप्तः समस्तो निरस्तवाद्यकरणगा मनोलयात् सम्यक् प्रसन्न 
सत्यथः। खापे नाडीख्यानमुक्ता नाडीपुरीतता नाडीपरमात्मनोाश्च 
सम्चयशृती अइ । अन्यचेति। परमात्ममाचश्रुतीराह । तथा- 
न्यचेद्यादिना। नाडीपुधीतद्रूद्यसु सप्तमीश्रुतेः समुचयश्रतञ्च संश 
यमादइ। तत्रेति | पूर्वप्ते स्थानविकल्पाच्नीवस्य त्रद्मात्मेक्यानि- 
णयः सिद्धान्ते नाडीभिः पुरोततं गत्वा तदि ब्रह्मण्येव प्रेत इति 
समचयात् तच्रिणय इति विवेकः। रख्कपुरोाडाशायंत्वं ब्रीदिवव- 
येर्खद्टं नाद्यादीनामेकस्मिन खपपरू्पा्थं निरपेच्ञष्यानत्वन्तु कुत 
द्यत अह । नाद्यादोनाच्चेति। सति ब्रह्मणि टढतीयाश्रुतेनं सत्त 

#* परस्यरनिरपेक्ताणौति वधे० का०। 

€ । 



७€० रन्नप्रभाभासिते। [ च ०३।पा०२ |] 

परस्यरापेक्तत्ं दश्यते ब्रोदियवादीनां । नाद्यादीनाद्चेकाथंता 

सुषुभ्न दृश्वते 'नाडोषु प्री भवति पुरीतति शेतेः इति च तच 

तच स्तमोनिदंशस्व तुच्यलात्। ननु नेवं सति सप्तमीनिदेशे 

दृष्यते 'सता साम्य तदा सम्पन्ना भवतिः दति नैष दाषः, 

तच्रापि सप्तम्यथस्य गम्यमानलात्। वाक्यशेषे दि 'तचायतनेषौ 

जीवः सदुपसपंति' दत्याद । “च्नन्यच्रायतनमलन्छा प्राणमेवाप- 

श्रयतेः दति प्राणशब्देन तच प्रणतस्य सत उपादानात् 

आयतनच्च सक्नम्यथंः, सप्रमोनिदेंशाऽपि तच वाक्यशेषे दृश्यते, 

सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामदः दृति। सवच च वि- 

शषविज्ञानापशमलक्तणं खुषुप्रं न विश्िव्यते। तस्मादेकाथंला- 

न्नाद्यादौनां विकल्येन कदाचित् किञ्चित् खानं खापायोा- 

पसपतील्येवं प्राप्रे प्रतिपद्यते तद्भावे नाडौषु अत्मनि 

देति, तदभाव इति तद म्रतस्य खभ्रदर्शनख्ाभावः 

मीति शङ्गायथः। अआयतनश्रब्द्स्त सप्तम्यथंः खाधारत्वं गम्यत इत्याइ। 
नेष दोष ङ्ति। अन्धतचरावश्यादये खान्ता जीवो विश्चान्तिस्थानं प्रा 
गस्य सद्र दोपसपंति सुषुप्नावित्यथेः। सप्तमी श्रु्या निरयेच्ताधारत्व- 
भानादिकल्य आस्येयः | कदाचित् समृचित्यापि नद्यादीनां सानत्व- 
मिति न समृचयञ्रुतिविराध इति पुवंपच्तार्थः। सिडधान्तयति | र्वं 
प्राप्त इति। खच चकारः पुरीतत्छमचयाथः। यदा नाद्यः सुषु 
्षिस्थानं तदा पुरीततस्थानं न भवतीति अतश्थानत्वस्य पत्ते बाधः 
स्यात् सन युक्त इत्याह । विकल्पे दयेषामिति। त्रीहिववयोा- 
स्त्वगत्या विकल्प इति भावः। यत् तु सप्तमीश्रु्या नाद्यादौीनामेक- 
पालकत्वमिति तत्नेव्याद्। न दयेकंति। प्रासादस्य पय॑ङ्घधारणमर्थः 
पयङ्कस्य तु श्यनमिति फलमेदेऽप्येकविभक्तिटृश्यते, अयवधानाब्य- 



[अ०३।पा ०२] षरा ङ्स ब्रद्यचभष्ये | ७९९, 

सुपुत्नमित्यर्थः, नाङोख्वात्मनि चेति सम्येनेतानि नाद्यादीनि 

स्वापायापेति न विकल्पेनेत्यथः । कुतः तच्छरुतेः। तथा दि 

सर्वेषामेषां नाद्यादौनां तत्र ततर सुरिख्थानलं श्रूयते तच 

समये संग्टहोतं भवति, विकल्पे येषां पत्ते बाधः स्यात्। 

नन्वेकार्थत्ादिकल्येा नद्यादीनां बोदियवादिवदित्युक्तं। न- 

त्युच्यते, न देकविभक्तिनि्दैशमातेलोका थलं विकल्यश्चापतति, 

नानाथैवसमद्ययेारण्ठेकविभक्तिनिदेशदशंनात् प्रासादे शेते 

प्यद्धे ` शेत इत्येवमादिषु, तथेहापि नाडोषु पुरोतति 

ब्रह्मणि च खपितीत्येतदुपपद्यते समृयः, तया च श्रुतिः 

न्तासु तदा भवतियद्ा सुपः खप्रंन कञ्चन पश्यति अ्रथा- 

स्मिन् प्राण एवेकधा भवतिः इति समुदयं नाडौनां प्राणएस्व 

च सुपुत्रै श्रावयति, एकवाक्योपादानात् प्राणस्य च ब्रह्मत 

समधिगते प्राणएस्तयानुगमाद्” इत्यत्र । यत्रापि निरपे्ला 

द्व नाडीः सु्धिस्थानल्रेन वयति श्राखु तदा नडोषु 

सपत्रा भवतिः दति तचापि प्रदशान्तरप्रसिद्धस्य ब्रह्मणाऽ- 

प्रतिषेधान्नाडीद्धारेण ब्रह्यण्येवावतिष्ठत इति प्रतौयते। न 

चैवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते, नाडोभिरपि ब्रद्योप- 

सा 1 यरे -------~ 

वध्ानाभ्यां शयनसाधनत्वात् समुचय, तथेहापि नडोपुरीतोा 
जीवस्य सच्चारदार ब्रद्यखेव दटतिरिति सम॒ञ्चय इत्यथः। नाडीनां 
पाण्स्य च रकन वाक्छनापादानान्मियः समद्धय इत्याद । रुकवा. 
क्येति। आधारत्वमाचं सप्तम्या न निरपेच्नत्वं तान समुचयस्य 

= न ९ 
सप्तम्या बाघ इत्याह । नवचेव्रमपीति। समुचयऽपौव्ययः। खचर नाडी. 
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७८२ रल्प्रभाभासिते। [ऋ ०३।पा ०२] 

सर्पन् प्न एव नाडोषु भवति । यादि गङ्गया सागरं गच्छति 

गत वस गङ्गायां भवति अपि चाच रश्िनाडोदारात्म- 

कस्य ब्रह्मलाकमागैष्य विवदितलान्नाडोस्तुत्यथं ख्िखङ्ोर्तनं, 

नाडोषु टपा भवतील्टृक्ता च्रतस्तंन कंचन पाभ्ना स्युशति!इति 

न्नवन् नाडीः प्रशंसति । त्रवोति च पाभ्मस्यग्राभावे देतु “तेजसा 

दि तदा सम्पन्नो भवति'द्ति। तेजसा नाडोगतेन पिन्ताख्येना - 

भिव्याप्तकरणा न वाद्यान् *पिषयानोचते इत्यथैः । अथवा ते- 

जस दृति ब्रह्मण एवायं निदे शः, भुत्य न्तरे ब्रह्मो तेज एवः इति 

तेजःण्ब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्रचात्, ब्रह्मणा दितद्ा सम्पन्नो भवति 

नाडोद्वारोए अतस्तं न कञन पाप्मा स्पुशतोत्यथंः, ब्रह्मसम्प्तिख् 

पाश्मस्प्राभावे देतु: समधिगतः, सवे पाञ्मानेाऽतेा निवतंन्ते अप- 

शति नाडीषु भोक्तुः खिन विवच्तिता रुश्सिसम्बन्धनाडीरूपमा- 
गे्तव्य्थत्वादित्याद। अपि चेति। पित्तेन विषयेत्तणभावे खुख- 
दुःखयोारभावात् तद्धेतुधमाघमीत्मकपाप्रास्पशं इत्यथः, अपहतपा 
ज्रद्ध सम्परत्या वा पाप्मस्पशं इत्याह । अथ वेति। अस्मिन् वा- 
ख्याने लाभमादइ । रखवच्चसतीति। तासुतदा भव्त्यथास्मिन् प्राण 
रखवेकधा भवतोति श्र॒तः समुचय असिता भवतीव्यधः। नाडीत्रद्मरे- 

सगप्रधानभावेन सप्ती समुचयवत् गुरोतदरदहणारपीव्याह । तये- 
व्यादिना। आखकाप्र ब्रद्मणि शेत इत्यपकम्य ताभिः प्र्यवद्टप्य पुरी- 
तति श्रेत व्युतं, तथा च नाडोदारा एरीततं गत्वा ब्रह्मणि शेत 
डति समुच्चयः सिद्ध इत्याद । नया नाडीति। सत्तासम्पन्नो भवति 

पान्न सम्परिष्वक्त स्ति सत््राक्योः रतेः पञ्च सुक्षिखानानी- 

त्यत आह । सव्माज्ञयोरिति। किच्च प्रछृतदशदिसःधनेकपुरोडा- 
शरानिष्पत्ता मिचोाऽनपेच्ततया समयेत्वादयक्तो त्रीहिववयोाविकल्पः, ना- 

* विषयान् वदति वधे° का०। 



[ख ०२।पा०२] श इर ब्रद्य स् च भ्ये । ७९६ द 

दतपाभ्रा चेष ब्रह्मलाकः' इत्यादि श्रुतिश्यः। एवञ्च सति प्रदेशा- 

न्तरप्रसिद्धेन ब्रह्मणा सु्िस्थानेनानुगता नाडीनां *चयः समा- 

चिते भवति। तथा पुरोतताऽपि ब्रह्यप्रक्रियायां सङ्धोतनात् 

तदनु गणमेव सु्घिस्यानलं विज्ञायते "य एषोऽन्तहंदय च्राकाश- 

स्तिन् ओेते' इति हद याकाश सु्घिखाने प्रकते दद मच्यते "पुरी- 

तति शेते'इति | पुरौतदिति ददयपरिवेष्टनमुते, तद न्तवति- 

न्यपि इद् याकाशे शयानः शक्यते पुरीतति शेत इति वक्तु, म्रा 

कारपरिित्रेऽपि हि परे वतमानः प्राकार वतत इत्युच्यते, 

दयाकाश्सय च ब्रह्यलं समधिगतं .द्दर उत्तरेभ्यः, इत्यत । 

तया नाडोपुरीतत्समृचयोऽपि ताभिः म्रत्यवषटष्य पुरौतति 

रेत इत्येकवाक्योपाद्ानादवगम्यते। सत््राज्ञया् प्रसिद्धमेव 

ब्रह्मलमेताखु च्रुतिषु ननीण्छेव सुक्िखानानि सङ्धौतितानि 

नाद्यः पुरोौतद्भद्य चः दति, तत्रापि च दारमातचरं नाद्यः 

एरीतच, ब्रह्णौव तरेक अनपायि सुत्धिख्यानं। रपि च नाद्यः 
पुरीतदा जीवस्योपाष्याधार एव भवति, तत्रास्य करणानि 

वतन्त इति। न दयुपाधिषन्बन्धमन्तरोण खत एव जीवस्या 

्ादीनान्तु ब्रद्मनिरपेच्ततया शुषुप्तजीवाधारत्वासामथ्यात् न वि- 
कल्य इत्याद | अपि च नाद्य इति। उपाधिलिङ्गाश्रयनाडीपषु- 
सोतारूपडितजी वाश्नवत्वं परम्परया वाचं, तदपि स॒षुत्ी न सम्भ- 
वति उपाधिलवादिव्य्थः। ननु ब्रह्मापि जोवस्य न मुख्यं स्थानं 
अभेदादिव्यत चाद । ब्र्माधारत्वमिति। जीवस्य ब्रद्मरखभदनाव- 
स्थानं नाडीपुरीताऽस्त॒ लीनापाघ्र्जवस्य स्थितिरेव न सम्भवतीव्येका- 

* चय दूत्यस्् स्याने नय दति वधै का०। 

४, 



५९4 रल्नप्रभाभासिते। [अ०३।पा०२् | 

धारः कञ्चित् सम्भवति, ब्रह्माव्यतिरेकन खमदहिमप्रतिषठितलात्। 

ब्रह्माघधारत्मप्यस्य सुषुभेनेवाधाराधेयभेदाभिप्रायेणेच्यते कथं 

तदि तादाद्याभिप्रायेण यत श्राह सता सोम्ट तदा 

सम्यन्ता भवति खमपौता भवतिः इति । सखशब्देनात्माभि लप्यते 

खरूपमापन्नः सुषुप्री भवतोत्यथंः । चपि चन कदाचि्जी- 

वस्य ब्रह्मणा सम्यत्तिनास्ति सखरूपस्यानपायित्वात्, खभ्नजाग- 

रितयोस्तु उपाधिसम्पकंवशात् परदूपापत्तिमिवापेच्छ *तदुप- 

शममातात् सुषु्रे खड्पापत्तिविवच्छते, चरत सुषुत्तावस्थायां 

कदाचित् षता सम्पद्यतं कदाचित् न सम्पद्यत दत्ययुक्तं। 

रपि च स्थानविकल्पाग्युपगमेऽपि विश्रेषविज्ञानापशमलक्तणं 

तावत् सुषुप्रं न कचिद्धिशिय्यते तच सति सम्पन्नस्तावदकलात् 

न विजानातीति युक्तं "तत्केन कं विजानोयात्, दत श्रुतेः। ना- 

डोषु प॒रौीतति च शयानस्य न किञ्चिद्विज्ञाने कारणं शक्यं 

विज्ञातु भेदविषयलात्, यच वान्यदिव स्वात् तचान्णाऽन्यत्य- 

सामथ्ाभावात् न विकल्प इत्ययः। सुषुप्ता जीवस्य भेद कापाधिल- 
याचच्ात्सगिकब्रद्याभेदस्य विकल्पा न यक्त इत्याह अपि चेति| किञ्च 

नाद्यादीनामन्यतमस्थाने क्वं सुक्षिवादिनापि प्तं न विशिष्यत डति 
वक्तव्यं तच्च वक्तं नश्राक्यत इत्याह | अपिच स्थानेति | मेदाभावेा 
दि भेदन्ञानाभावे इतुः, नडीपसौतद्र्तस्यतु जीवस्य भेदावख्यत्वात् 

मद्ाविन्नाने कार्णं नास्तीव्ययथेः | दतावस्धस्यापि दताच्ञाने हेतुं 

श्रद्धते। नन भेदति । उषटुटृश्यात् दूरत्वं खाभाविकमोापाधिकं वा। 
तच्राद्यं सदृद्ान्तमनृद्य प्र्यादइ। वाएमित्यादिना। दितीवमनृद्य 
दृघवति। उपाधिगतमेवेति। उपराधिभिसतस्येव नाद्यादो खापे 
"~ 

#* तददुपशमादिति वधेर का०। नदुपरमादिति सा०। 



[ख ३।पा ०२] ष ङरब्रद्य खच भाष्ये | ७९१ 

श्येत्' इति श्रतेः नन भेदविषयस्याप्यतिदूरादिकारणएमविनज्ञाने 

स्यात् । बाढमेवं स्यात् यदि जीवः खतः परिच्छिन्नाऽभ्यपगम्येत 

यथा विष्ण॒मिचः प्रवासो खग्टदं न पश्चतोति, नतु जोवस्या- 

पाधिव्यतिरेकण परिच्छदो विद्यते, उपाधिगतमेवातिदूरा- 

दिकारणमविज्ञान इति यद्युच्येत तयाणुपाघेर्पशान्तवात् 

सत्येव सम्पन्नो न विजानातोति युक्तं। न च वयभिद तुखवत् 

नाद्यादिसमुचयं प्रतिपादयामः. न डि नाद्यः सुक्चिख्यानं 

पुरो तदेत्यनेन विज्ञानेन किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, न दत 

दिज्ञानप्रतिबद्धं फलं किञ्चित् भूयते, नाष्येतद्विज्ञानं फल- 

वतः कस्यचिदङ्गमुपदिश्वते, ब्रह्म तनपायि सु्धिस्यानमित्ये- 

तत् प्रतिपादयामः, तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनमस्ति, जीवस्य 

ब्रह्मात्मलावधघारणं +सखप्नजागरितगतव्यवदारविमृक्तलावधार- 

एञ्च । तस्मादात्मैव सुस्निष्थान ॥ 

अतः प्रनाधे(ऽस्मात् ॥ ८ ॥ 
यस्माचात्मव सुश्घिख्थानं अत एव कारणात् नित्यवदेवा- 

स्माद्ात्मनः प्रनाधः खापाधिकारे शिष्यते, कुत एतद्ागा- 

कतिपयसच्चिज्ष्टाथन्ञानप्रसङ्गात् सुषु्षियाघातः स्यात् | उपाधिलये 
त्वन्यत् न जीवस्य स्थित्ययागात् ब्रद्यण्येव खाप आस्थेय इव्यथः । णवं 
विकल्पं निरस्य नाडीपुरीतेत्रंद्यणा सद तुल्यवत्समुचयवत्फाल- 
त्वेन दूषयन् गुणप्रधानत्वेन समुचयमुपसंहरति। न च वयमि- 
त्यादिना ॥ 

किच्च ब्र्धयणः सकाशाज्नीवस्योव्थानश्चतेत्र॑द्यैव सघुननिस्थानभित्या 

# खश्नजागरितव्यव० दृति वधे का०। 



७९ द् रलप्रभाभासिते। (अ ०२।पा ०२] 

दित्यस्य प्ररस्य प्रतिवचनावसरे "यथाग्रे: द्रा विस्फुलिङ्गा 

वयु चर न्त्येवमेवेतस्मादात्मनः सवै प्राणाः" *इत्यादि, “सत आगम्य 
न विदुः सत श्रागच्छामरेः दति च। विकल््यमानेषुतु 1खुषु- 

धि्थानेषु कदाचित् नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते कदाचित् पुरौततः 

कद्ाचिदात्मन दत्यशासिष्यत् । तस्मादष्यात्मैव ठु सुि- 
स्यान मिति ॥ 

स एव त् कमानुसमृतिशब्दविधिभ्यः ॥ < ॥ 
तस्याः पुनः सत्सम्पत्तेः प्रतिबध्यमानः किंय एव सत्- 

सम्पन्नः स एव प्रतिबुध्यते “उतान्यो वेति चिन्तयते । तच प्राप 

तावत् अनियम दृति। कुतः, यद्ा दि जलराजै कञ्चि- 

ज्नलविन्द्ः प्रक्षिप्यते जलराशिरोेव स तदा भवति, पुनस्तदु- 

द्धरणे स एव जलविन्दुभवतोति दुःसन्पादं, तदत् सुनः 

परेणेकल्रमापन्नः सम््रसोदति न स एव पृनरुत्थातुमहंति, 

खचकारः| अतः प्रबोध इति। नाडोपुरीततेाः क्प्युल्यानापाद- 
नत्वाश्चवणात् न सु्िस्यानमिव्ययः, तस्मादु पाधिलये जीवस्य ब्रद्याभे- 
दादौपाधिक णख्वमेद इति विवेकादाक्याथाभेदसिद्धिरिति स्थितं॥ 

स ख्व कमानस्मतिश्ब्द्विधिभ्यः सुषप्ता उपाधिनाश्णात् कमान्- 

सव्यारेदशशनाच सं्रये सत्यस्मात् ब्रद्यणेा जौवस्याव्धानश्चुतेत्रद्यव 

सुधप्षिस्थानमिदयुक्तमयृक्तं। खत्तादन्यस्याप्युल्यानसम्भवन खषु्तस्याना- 
पादिस्थानत्वसम्भवादित्याच्तेपसङ्गत्या नियामकाभावाद्नियम इति 
ूरवपरत्तमाहइ । तस्याः पुनरिल्यादिना। परवन्त ्ानपैवश्यं सुषुैवा- 
पुनराटत्तिरूपमुक्तिसिदेः, सिडान्ते तु अन्ञातव्र्यात्मना स्थितस्या- 
~~ 

#* दूत्यादिनति वधै का० सा०। + सुप्नोति वधे° का०। 

{उतस वा खन्या वति वधे° का०। 

= ` 



[अ ०३।पा ०२) शाङ्गर त्र्य खचभय्ये। ७९9 

तस्मात् स एवेश्वरो वान्यो वा जोवः प्रतिवुष्यत इव्येवं प्राप्ते इद् 
मादइ। स एव तु जोवः सु्तः खाये गतः पनरत्तिष्ठति 

नान्यः । कस्मात्, कमानरूतिशब्द विधिभ्यः । विभज्य ददन् 

दशंयिष्यामि, क्मशेषानुष्टानदशंनात् तावत् स एवेत्यातुमहति 
नान्यः। तथा दि पूत॑द्य॒रनुष्ठितसख कमणाऽपरेदयुः शेषमन्तिष्न् 

दश्यते, न चान्येन सामिक्तस्य कम॑णाऽन्यः गओेषक्रियायां 

परवर्तिुमर्दति अतिप्रसङ्गात्, तस्मादेक एव पूरवद्यर परे दयखे- 
"_ ॐ शम् 

स्य कमणः कतेति गम्यते। दूतश्च स एवेत्तिष्ठति यत्का- 

५1 "ननः पूवीनश्चतसख पञ्चात् सरणं 

चरोयसयात्याने ने पपद्यते, न छन्यदृ टमन्याऽनु खतः अदंति । 

पो दति चात्मानस्मरणएमात्मान्तरोत्थाने नावकच्यते। 

शब्देभ्यश्च तसयेवोत्यानमवगम्यते "तथा दि पुनः ग्रतिन्याचं प्रति- 
येान्याद्रवति बुद्धान्तायैव दमाः सवाः प्रजा चदरदगेच्छन्त्य 

एतं ब्द्मलेाकं न विन्दन्ति त इड व्याघ्रा वा सिंडदावा 

टरकोावा वरादावा कोटो वा पतङ्गावा दशा वा मश्कावा 

यद् यद्भवन्ति तत्तदा भवन्तिः इत्येवमादयः शब्दाः खापप्र- 

ज्ञानबलेन पनस्तसरेवोाट्थानावग्यम्भावादच्वाननाएय च्ञानापेच्तेति फलं 
इचखरा वेव्यनियमदाद्यायोक्तं। स वान्या वेत्येव पुव्वपच्तः। न्ञान 

विना बद्याद्यपाघेस्त्न्तनाण्भावाद्यया बद्यापद्िता जीवः षपता 

कारणात्मना सखितस्तयव नानाकम्मानभवसंसकारवव्याप्दित उत्तिष्ठ. 

तीति सिडधान्तवति । स खव त्विव्यादिना। सामिक्वतस्याद्धंछतस्यरखक- 
स्येव ज्यातिद्टोमादेरनेकयजमानकलापतोऽतिप्रसङ्गः। स्मतिमुक्तान- 
ब्द सूचिता प्रव्यिन्ञामाद। सहमति अयनं गमनं खायः। 

@ द्र 



७९द् रलप्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०२] 

दित्यस्य प्रञ्नस्य प्रतिवचनावसरो "यथाग्रे: तद्रा विस्फुलिङ्गा 

वयुचर न्त्ेवमेवेतस्म्ादात्मनः सव प्राणाः" *इत्यादि, “सत आगम्य 

न विदुः सत श्रागच्छामरः दति च। पिकल्यमानेषुतु ।सुषु- 

पिस्थानेषु कदाचित् नाडोभ्यः म्रतिबृष्यते कदाचित् पुरौततः 

कद्ाचिदात्मन दइत्यशासिव्यत् । तस्मादष्यात्मैव तु सु्धि- 

स्यान्मिति॥ 
© 

स एव तु कमानुसमृतिशब्द विधिभ्यः ॥ < ॥ 
तस्याः पुनः सत्सम्पत्तेः प्रतिबध्यमानः किंच एव सत्- 

=  : क न अ [ 

सम्पन्नः स एव प्रतिबुध्यते “उतान्यो वेति चिन््यते। तच प्राघ् 
ॐ 

तावत् अनियम दति। कुतः, यद्ा दि जलराशा कञ्ि- 

व्नलविन्द्ः प्रक्षिप्यते जलराशिरेव सख तदा भवति, पुनस्तदु- 

द्धरणे स एव जलविन्दुभवतोति दुःसम्पादं, तद्त् सुश्ः 

परेशेकल मापन्न: सस्मसोदति न स एव प॒नरुत्थातुमदंति, 

खचकारः| अतः प्रबोध इति। नाडोपुरीतताः क्रप्युव्धानापाद- 
नत्वाञखवणात् न सुक्षिस्थानमित्ययंः, तस्मादु पाधिलये जीवस्य ब्रद्याभे- 
दादोापाधिक रण्वभेद इति विवेकाद्ाक्यायाभेदसिद्िरिति ख्ितं। 

स र्व कमानस्मतिरन्द्विधिभ्यः सुषप्ता उपािनाशात् कमान्- 

स्मत्यादेर्दश्रनाच संशये सत्यस्मात् ब्रद्यणेा जीवस्योल्धानश्चुतेत्रद्यव 
सखध्तिष्थानमिन्यक्तमयुक्त। खप्तादन्यस्याप्युल्यानसम्भवन खषुपतस्याना- 
पादिस्थानत्वसम्भवादित्याच्तेपसङ्त्धा नियामकाभावाद्नियम इति 

पुवंपच्तमादइ । तस्याः पुनरित्यादिना । पुव॑पच्ते ्ानवेयथ्य सुषुष्येवा- 
पनराटत्तिरूपमक्तिसिदडेः, सिडान्ते तु अन्नातवब्रद्मात्मना ख्ितस्या- 

#* दूत्यादिनति वधै का० सेा०। + सुप्नोति वधे° का०। 
[षे & 

‡उतस वा अन्या वति वधं° का०। 

+ # "कव > = नि ` 
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{ 



[अ ०३।पा ०२] श्ाङ्गसत्रद्य रखचभाष्ये। ७६9 

तस्मात् स एवेश्वरो वान्यो वा जोवः प्रतिबुध्यत द्येवं प्राप्ते इद- 

मादइ। स एव तु जोवः सुतः खाय गतः पनर्तिष्ठति 

नान्यः । कस्मात्, कमानरूतिशब्द विधिभ्यः । विभज्य ददन् 

दशंयिष्यामि, क्मशेषानष्टानदशंनात् तावत् स एवेत्यातुमति 

नान्यः। तथा दि पूतद्यरनष्टितस्य कभमणेाऽपरेद्युः शेषमन्तिष्ठन् 

दश्यते, न चान्येन सामिक्ृतस्य कम॑णेाऽन्यः शेषक्रियायां 

प्रवर्तितुमदंति अतिप्रसङ्गात्, तस्मादेक एव पवद्यर परे द॒खे- 

कस्य कर्मणः कतंति गम्यते। इतश्च स एवेात्तिष्टठति यत्का- 

रणमतोतेऽडन्यद मदेद्रा्मिति पूवनश्ठतस्य पञ्चात् सरणं 

अन्य्ात्थाने नोपपद्यते, न दऋन्यदृष्टमन्याऽनु खतः अंति । 
'सऽदमस्ि' दति चात्मानस्रणमात्मान्तरोत्थाने नावकल्यते । 

शब्देभ्यश्च तसयेवोत्यानमवगम्यते तथा दि पुनः प्रतिन्यां प्रति- 
येान्याद्रवति बुद्धान्तायैव दमाः सवाः प्रजा अदर दगेच्छन्त्य 

एतं ब्रह्मलाकं न विन्दन्ति त इइ व्याघ्रा वा सिद वा 

टका वा वरादावा कोटा वा पतङ्गावादशा वा मश्कावा 

यद् यद्भवन्ति तत्तदा भवन्ति" इत्येवमादयः शब्दाः खापप्र- 

ज्ञानबलेन पनस्तरेवाट्यानावग्यम्भावादनच्वाननाएएय च्ञानापेच्तेति फलं 
इखखरा वेव्यनिवयमद्ाद्यायोक्तं। स वान्या वेव्येव पृव्वपन्ः। ज्ञान 

विना बद्याद्यपाघेरत्न्तनाग्ाभावाद्यया बद्योपह्दिता जीवः सुषप्ता 
कारणात्मना सखितस्तयव नानाकम्मानभवसंसकारवव्याप्ित उत्तिष्ठ. 

तीति सिडधान्तवति। सरव त्वित्यादिना साभिक्लतस्याद्ंछतस्य'रखक- 

स्येव ज्यातिद्धामादेरनेकयजमानकलापतोाऽतिप्रसङ्ः। स्मतिमुक्रान- 
ष्ाव्ट् सूचिता प्र्यभिन्नामाद। स{इहमिति। अयनं गमनं खायः। 

6 ए 



<<< रलप्रभाभासिते। [अन्दपा०र्] 

बेाधाधिकारो पठिता नात्मान्तरोत्थाने सामज्ञसखमीयुः। कम- 

विद्याविधिभ्यञ्ैवमेव गम्यते, अन्यया डि कम॑विद्याविधयोाऽन्थ- 
काः स्यः, अन्यात्या नक्ते हि सुषु्तमात्रेा मुच्येत इत्यापद्येत, एवं 

चेत् स्यात् वद किं कालान्तरफलेन कमेण विद्ययावा छतं 

स्यात। अपि चान्यात्यानपक्ते चदि तावच्छरोरान्तरे व्यव- 

रमाणा जोव उत्तिष्ठेत् तत्तद्मावदारलेापप्रसङ्गः स्यात्) 

श्रथ तत्र सुत्त उत्तिष्ठेत कल्यनानयंक्यं स्यात्, यो दि यस्मिन् 

शरीरो सुप्तः स तस्िन्नान्तिष्ठति, अन्यस्मिन् शरीरे सुघ्ताऽन्य- 

सिनुन्तिष्ठतौति कास्यं कल्पनायां लाभः स्यात् अथ मुक्त 
उत्तिष्ठेत् अन्तवान्मोच आपद्येत, निट़त्ताविद्यस्य च पुन 

रुत्थानमनुपपन्नं । एतेनश्वरोत्यानं प्रत्युक्त, नित्यनिदत्तावि- 

द्यलात् । च्ररछृताभ्यागमहरुतविप्रणाङ च दुनिंवारावन्योत्यान- 
पक्वे स्यातां, तस्मात् स एवोत्तिष्ठति नान्य इति। यत्पुनरुक्तं 

"यथा जलराशा प्रक्षि जलविन्दुन॑द् त शक्यते एवं सति 

सम्पन्नो जोवा नोत्पतितुमदंतीति, तत्परिद्धियते। युक्तं तच 

यानिं तत्तदिन्दियस्थानं प्रति नियतं गमनं यया भवति तथा प्रति 

यान्यागच्छति जागस्णायेति खत्यथंः। न विन्दन्तीत्यन्ञानसक््वात सुप्त 
स्योव्याननिवम उक्तः, इद पृवप्रवाघध्ेय भर्वन्तित ख्व तदोत्तरप्रनोश् 

भवन्तोवद्यथः। विधिं याचष्धे। कम्मति। स रख्वात््िरूतीति निखी 

यतेडव्ययः। अचंवातद्धच यत्चन्तरमादइ। अपि चेत्यादिना। अन्या- 

दधाने सुखादने पवकमकाय्यतेत्यक्रतसुखाद्यागमः पवसुप्तजीवक्नतकमे- 

नाणश्श्वेद्यथः। पृवपच्यक्तं टृरान्तं वेषम्येण दूषयति । यत् पनरित्या- 
दिना। अस्मद्ाद्यशएक्यमपि विवेचनं प्राण्यटद्पेच्तःरखखरः करा- 

न्म 

ब्त नस 
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विवैककारणाभावाव्जलविन्दारनद्धरणं, दद तु विद्यते विवे- 

ककारणं, कमं च विद्या चेति वेषम्यं। दते च दुर्विवेचन- 

यारपि अ्रसन्नातोधैः च्षोरोादकयोः संटष्टये देसेन विवे चनं । 

अपिचन जीवा नाम कञ्चित् परस्मादात्मनोाऽन्योा विद्यते यो 

जलविन्दुरिव जलराशेः सतो विविच्येत, सदेव त्रूपाधिसन्प- 

काञ्जीव इत्युपचर्यते इत्यसछृत् प्रपञ्चितं । एवं सति यावद् 

कोापाधिगता बन्धानुदृत्तिस्तावदेकजोवव्यवदहारः, उपाध्यन्तर- 

मतायां ठु बन्धानुटत्ता जोवान्तरव्यवहारः, स एवायम्पा- 

धिः खापप्रबाघयोबींजाङ्करन्यायेनेत्यतः स एव जोवः प्रति- 

वृध्यत दूति युक्तं ॥ 

सुग्धेऽ्ं सम्पत्तिः परिशेषात् ॥ १०॥ 

अस्ति रुग्धाः नाम चं मूच्छित इति लाकिकाः कथयन्ति, 

स॒ तु किमवस्य इति परीक्तायामुच्यते, तिखस्तावदवम्थाः 

शरोरस्थस्य जोवस्य प्रसिद्धाः जागरितं खघ्नः सुषुप्रमिति। 

चतुर्थो शरीरादप्तिः, न ठु पञ्चमी काचिदवस्था जोवख्य 

तीति मत्वा दृदटान्तमादह । दश्यते चेति । ब्रद्याभेदाच जीवस्य जल- 
 विन्द््ैवम्यमित्याद् | अपि चेति। अभेदे स वान्यो वेत्तिषति' इति 
चिन्तानवकाश्र इत्याशङ्खा बद्िभेदन जौवभेदाचिन्तेग्याद | रवं स- 
तीति । मुघप्ता बद्िनाष्न प्रत्यदं वद्यपाधिभेदादेकजीवस्य वअव. 
हारा न स्यादित्यत खद । स रख्वायमिति।| स्थलदच्ययात्मना तिद. 

व्येकोपाधिरित्यथंः। 
अवस्थाच्रयादात्मानं विविच मृच्छाता विवेचयति। मुग्धेऽङंसम्प- 

ततिः परिशेषात् । मृच्छ प्रसिद्धावस्थान्तगता वा पद्चमावस्था वेति 
8 £ 
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श्रता सूता वा प्रसिद्धास्ति, तस्मादतणामेवावस्थानामन्य- 

तमावस्ा मृच्छत्येवं प्राप्रे ब्रूमः। न तावन्रज्धा जागरिताव- 

स्था. भवितुमरंति, न डि च्रयमिद्ियेविंषयानोकते। स्याद 

तत् इषुकारन्यायेन मुग्धा भविष्यति, यथेषुकारो जायदपि 

दव्वासक्तमनस्तया नान्यान् विषयानीच्तते एवं मुग्धा मृुशलसम्या- 

तादिजनितदुःखानुभवव्यथ्चमनस्तया जाय्रदपि नान्यान् विष- 

यानोक्तते दति । न, अदेतयमानलात् | इषुकारो हि व्ा्रत- 

मना रवीति इषुमेवादमेतावन्तं कालं उपलभमानोऽग्वमिति, 

मग्धस्त॒ लब्धसञ्ज्ञो वीति च्रन्धे तमसि च्रदमेतावन्तं कालं 

प्र्तिप्ताऽश्वं न किञ्चिन्मया चेतितमिति। जाग्रतञ्चैकविषया- 

सक्तचेतसाऽपि दे विघ्रीयते, मग्धस्यतु देदा धरण्ां पतति, 

तस्मात् न जागतिं नापि खभ्नान् पश्यति, निःसज्ज्ञलात् । 

नापि ग्डतःःप्राणाप्रलाभावात्। मुग्धे हि जन्तो खताऽयं खात् 

न वाञ$ग्टत इति संश्याना उग्रास्ति नास्तीति दयदेशमा- 

लम्नते निखयार्थ, प्राणाऽस्ति नास्तोति च नासिकादेशं, यदि 

प्राणाश्रणारस्तिल्वं नावगच्छन्ति तता ग्टताऽयसित्यध्यवसाव 

अवस्थाचतुयसिद्धेमुग्धस्य तदेलच्तण्याच सं श्ये सोऽहमिति प्र्य- 
भिचयालत्यिःस्य सुश्याभेदवद्दिश्वक्षानभावाविण्रखेण लिङ्गन सुषु 
रेव मर्धति प्र्यभिक्नानात् सुषष्यन्तगता च्छति टशान्तसङ्त्या पवं- 
पततमा | तिखस्तावदिति। पवपत्ते प्सिद्धावस्थातः एथगात्मनोा 

मच्छाता विवेकाथं यन्नासिडिः फलं, सिद्धान्ते एथक्यन्नघ्रारव्यामिति 

भेदः| परिग्रघं द्श्रायन् सिद्धान्तयति | न तावदिव्यादिना | जाम्रद्पि 
जागरावस्याऽपीव्य्ैः। रेन्द्रियकम्य॑न्ञानं दहधारणञ्च तस्यास्ति न 
मुग्धस्येति वेषम्टक्तया दूषयति। नेद्यादिना। मूच्छाया जागर दद- 

-------_____ ~~~ 
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ददनायारण्छं नयन्ति, अथ तु प्राणएमृप्माणं वा प्रतिपद्यन्ते तता 

नायं ग्टत इत्यध्यवसाय सज्ज्ञालाभायाभिषनज्यन्ति । प॒नरत्था- 

नाच्चन दिष्टं गतः नदि यमं गता यमराद्रात् प्रत्यागच्छति । 

अस्तु तदं सुषुतः निःसज्ज्ञलात् अम्डतलाच। न, वैलचष्यात्। 

मृग्धः कदाचिचिरमपि नेच्छरसिति सवेपथुरस्य देदा भवति 

भयानकञ्च वदनं विस्फारिते नेते, सुषुप्तस्तु प्रसन्नवदनः तु- 

्यकालं पुनः पुनरूच्छसिति निमोलिते शरस्य नेतरे भवतः, 

न चास्य देदा वेपते, पाणिपेषणमातच्ेण च सुषुत्तमृत्यापयन्ति, 

न तु मृग्धं मुङ्रचातेनापि। निमित्तभेद्ख्च भवति माद 

सदा पयोः, मृशलसम्पातादि निमित्तत्वान्मा दस्य ् रमनिमित्तलाच 

सखापस्य। न च लाकेऽस्ति प्रसिद्धिः मुग्धः सुश्च दृति। परिशे- 

षाद द्धंसम्पत्ति मृग्धतेत्यव गच्छामः निःसज्ज्ञकतात् सम्पन्नः दूत- 

रस्माच्च वेलच्ण्यादसम्यन्न दति । कथं पुनर द्धंसम्यन्तिमुग्धता दृति 

शक्यते वक्तं, यावता सुतं प्रति तावदुक्तं त्या खतासेाम्य तदा 

सम्पन्नो भवति श्रच सतनोाऽस्तनोा भवति नेनं सेतुमदाराचे 

मक्ता खप्रम्टतिभ्यां भेदमादइ। नापीव्यादिना। अलम्भते स्प्रएन्ति। 
दिध मरणं। सषुत्तिमच्छंयोाः किचचित्सारूपयेऽपि बङवेलच्तर्यादधेद 
इत्याह । नति । लच्तणभेदमक्ता निमित्तभेद्माइ। निमित्तेति । 

प्र्यभिन्नाप्यसिद्धेत्याद् | नचति। उक्तसारूप्यवेरूप्याभ्यामद्धसम्पत्ति 

सवः सुघप्िघमरसम्पन्ना सग्धः सुषप्ता न अवति, सवंमेरणावख्या- 

चमर सम्परत्तम्टताऽपि न किन्त अवस्थान्तरं गत डति खूचाथः। अच 

खच जीवस्य ब्रद्यणडसम्म्तिरुक्तति मान्तः शङ्कते । कथमिति। यत् 
छषघृप्तं प्रति सत्सम्प्रन्नत्वं श्तं तदुपाथ्यमभावाभिध्रायं। उपाष्यभावच् 
मृग्धस्यापि सम इति यतः तस्मात् छत्खसम्पत्तिरेवेत्यथः। सुषृप्तकाले 
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तरता न जरा न स्ख्युनं शाको न सुकृतं न दुष्कुतम्' 

इत्यादि । जीवे दि सुकतदुष्कूतयोाः प्रा्धिः सुखिलदुःखिव- 

प्रत्ययोत्पादनेन भवति, न च सुखिलप्रत्यया दुःखिलप्रत्ययोा 

वा सुषुक्षे विद्यते, मुग्धेऽपि ते प्रत्यये नेव विद्येते, तस्मादु पाश्यु- 

पशमात् सुषृप्तवन्बुग्धेऽपि कत्र सन्यत्तिरेव भवितुमरहंति नाद्धं 
सम्पत्तिरिति । अचोच्यते न ब्रूमो मुर्धेऽद्धंसम्यन्तिर्जीवस्य 

जह्मणा भवति इति, किं तदि अद्धंन सुषृप्तपक्षस्य भवति 

स॒ग्धत्वं अद्धंनावस्थान्तरपकसयेति नमः । दर्भति च महस्य 

खापेन साम्यत्रेष्ये। द्ारद्चेतन्मरणस् यदास्य सावगरेषं कम 

भवति तदा वाञ्जनसे प्रत्यगच्छतः यदा तु निरवशेषं 

क्म भवति तदा प्राणाग्नाणएावपगच्छतः, तस्माद् द्धंसम्य न्ति 

ब्रह्मविद् दच्छन्ति। यत्त॒लं न पञ्चमो काविदवस्था प्रसिद्धा- 

स्तीति, नैष दाषः, काद्ाचित्कौयमवख्येति न प्रसिद्धा स्यात्, 

प्रसिद्ध चेषा लेाकायुरवैदयोः । अद्धंसम्यत्यभ्युपगमाचन पञ्चमो 

"गम्यत इत्यनवद्यं॥ 

कमासम्बन्धे पुनरूत्यानं कथमित्याश्रङ्ख तत्काय्याभावात्तदसम्बन्धोाति- 
रि त्याह । जीवे इीति | ब्रद्धणा कछत्खरसम्पत्तिमङ्ोकछत्य परिहरति। 
नन्रम इति । मग्धत्व डि सुषप्तस्याद्धन निःसंज्ञत्वादिघम्मण साम्येन 

सम्प्र भवति, मरणस्याद्धन कम्पाटिना सम्पन्नमित्यद्धसम्पत्तिरित्यथेः। 

इताऽपि सुषृछए्ठिविषम्यभित्याद् । दार्चेति | प्रसिदिमङ्गीलत्येाक्घं 

प्रसिद्धिरप्यस्तीव्यादइ | प्रसिद्धा चेति | खायवदा वद्यणास्त्रं | परसिद्ध 

कथं वचार इत्याण्रङ्भया पञ्चमत्वेनाप्रसिडरित्याद। अद्धति। सषति- 
म्टतिश्वम्माद्धसम्प्रत्या तदन्तभावबद्िलाकानामिव्ययः॥ 

#* गण्यत दति सा०। 



[ख ०३।पा ०२] शाङ्ग र ब्रह्य खचभव्ये | सह् 

न स्थानतेऽपि परस्योभयलिङ्गं सवच दि । १९१॥ 

येन ब्रह्मणा सुषुप्तादिषु जोव उपाध्यपश्षमात् सम्पद्यते 
तस्येदानीं खरूपं श्रुतिवशेन निधार्चते। सन््भयलिङ्गाः श्रतयः 

ब्रह्म विषयाः 'सर्वकमा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः ° दृत्येवमाद्याः 

सविशषलिङ्गाः, ्रस्छुलमनणद्रखमदीघंम्' दत्येवमाद्याञ्च नि- 

विशेषलिङ्गाः । किमाखु अ्ुतिषु उभयलिङ्ग ब्रह्म प्रतिपत्तवय- 
मतान्यतरलिङ्गं, यदान्यतरलिङ्गं तदापि सविशेषमुत निवि- 

शेषमिति मीमां स्यते । तजाभयलिङ्गशरुत्यनुय्रदात् उभयलि- 
गमेव ब्रह्मोवयेवं प्रापे रमः, न तावत् खत एव परख ब्रह्मण 

उभयलिङ्गतलमुपपद्यते, न देकं वस्तु खत एव रूपादि विश्ेषोपेतं 

तदिपरीतच्चेत्यभ्युपगन्तुं शक्यं विरोधात् । त्रसु तदि खानतः 

ष्रथिव्याद्युपाधियोागादिति, तदपि नेपपद्यते। न द्युपाधि- 

योागादष्यन्यादूशस्य वस्तुनाऽन्याद्शखभावः सम्भवति। न डः 

खच्छः सन् स्फुटिकाऽलक्तकादुपाधियोागाद्खच्छा भवति, 
~~
~ -----~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~- ~ 

सवभिस्वस्थाभिरलिप्तस्लमयं इति विचाच्यापादसमात्तेस्तत्मदायं 
निरूपयितुकामः प्रथमं तस्य निविरवत्वमादइ। न स्थानताऽपि परस्या. 
भयलिङ्ग सवेच डि । उदेश्यत्वं पदा थजिच्ासेपरमानन्तरं तत्खरूप- 
ब्रद्यविचार्स्यावसरसङ्गतिमाद। येनेति । निर्विशेषत्वं स विग्रोषत्वच्चे- 
व्यभयं लिते ज्ञाप्यते याभित्ता उभयलिङ्गाः श्तयः संशयबीजत्वेन 
सन्तोद्यघः। यया विरूदधसवुत्तिमरुगाभयरूपं मुग्धत्वं तथा श्रुतिपा- 
माादुभयर्ू्परं ब्रद्य ध्येयमिति दृष्टान्तेन पुवंपत्तः। नि्विंशषमेकरू- 
पमेव ज्ञेयमिति सिद्धान्तयति । रखवमिति । किमृभवयरूपत्वं खतः उत 
खत निर्गुणस्य सवगन्धत्वादिवि्टेवः उप्राधितः सव्यः अआदहाखित् 
खतः सवि एवमेव व्रति, तचाद्यं निरस दितीयं अनुद्य दूषयति | अस्त 



क र लप्रभाभासिति। [अ०३।पा०र् | 

भ्रममाचलाद्खच्छताभिनिवेशस्य, उपाधीनान्चाविद्याप्रत्युप- 

स्थापितत्वात् । अतखान्यतरलिङ्गपरिग्रदेऽपि समस्तविशेषर- 

दितं निविकल्यकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं न तद्धिपरीतं। सर्वत्र डि 
ब्रह्मखरूपप्रतिपाद नपरेषु वाक्येषु “चशब्द मस्परशमरूपमव्ययम्' 

दत्येवमादिष्वपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रद्धय पदि छते ॥ 

न भेदादिति चेन्न प्रतयेकमतद चनात् ॥ ९९ ॥ 

अ्रयापि स्यात्, यदुक्तं निविकल्यकमेकलिङ्गमेव ब्रह्म नास्य 

खतः स्यानते वेोभयलिङ्गलमस्तौति, तन्नो पपद्यते । कस्मात्, भे- 

दात् भिन्ना डि प्रतिविद्यं ब्रह्मण चकारा उपदि श्वन्ते चतु- 

व्यात् ब्रह्म पाडश्कलं ब्रह्म॒ वामनलादिलचणं ब्रह्म तरैलाक्य- 

शरोरवेश्वानरण्ब्दादितं ब्रह्म इत्येवंजातीयका, तस्मात् सवि- 
शेषत्वमपि ब्रह्मणेाऽभ्येपगन्तवयं । ननूक्तं नाभयलिङ्गलं ब्रह्मणः 

सम्भवति दति। ्रयमथ्यविरोघः, उपाधिकतलाद्ाकारभे- 

दस्य, अन्यया हि निविंषचमेव भेद शास्त प्रसज्येतेति चेत् नेति 

तर्दति । स्यानमपाधिः, ब्रद्यणि विशेषः कल्पितः ओपाधिकत्वात् 
स्फटिकलाहइिव्यवदित्यधः। उप्राधेः सव्यत्वे$पि ततक्ृतं मिथ्येति दृष्टं 

ब्रद्यणि तरूपाघीनां मि्यातल्ात् तत्ता विशषा मिथ्येति किम् बाच 
म्याद् । उपाघ्ीनामिति। टतोयं निस्स्यति। अतश्वेति। सवस्य 
विष्रेवस्य कल्पि तत्वादेवेत्यः | निघेधसख॒तेखेवमिव्या इ । सर्वच इीति॥ 

भिद्यत इति भेदा वि्टेवः, विष्णेवश्चतावपि विशेषस्यापि खते- 

रुभवरू्पत्वं स्यादिति श्रङ्कां व्याचष्टे। अथापि स्यादिति। पुवाक्तां 
विराधं सारयति | ननृत्तमिति । भेद्श्चतिप्रामाखाचमापाधिक- 

रूपभद्खीकाराद्विस्ध इति समाध्यथः। किमृपाधिगत ख्व रूप- 



[अ ०३।पा०२ ] शाङ्ग सब्रह्म द चभाय्ये । ८०५ 

बरूमः। कुतः, प्रत्येकमतद् चनात् प्रत्युपाधिभेदं दि श्रभेदमेव 

ब्रह्मणः रावयति शस्तं 'यञख्ायमस्यां एथिवां तेजेामयोऽग्डत- 

मयः पुरूषो यञ्चायमध्यात््ं शारीर स्तेज मयाऽम्टतमयः पुरूषो- 

ऽयमेव स योऽयमात्मा दत्यादि। अत्न भिन्नाकारयोागोा 

ब्रह्मणः शास्तीय दति शक्यते वक्त, *मेदसयापासनार्थलाद् भेदे 
तात्ययात् ॥ 

ॐ, = 

अपि च॑वमेके ।। १२॥ 
ॐ + क £ © ह न म 

अपि चेवं भेददशननिन्दापूवकमभेदद् शनमेवेके ष्राखिनः 

समामनन्ति- 

“मनसैवेदमाप्तव्यं नेद नानास्ि किञ्चन । 

ग्टत्यो; स स्टल्युमाप्रोति य इ नानेव पश्यति" ॥ इति, 

तथान्येऽपि (भाक्ता भोग्यं मेरितारञ्च मला सवं मक्ता 

चिविघं ब्रह्ममेतत्, इति समस्तस्य भाग्यभक्तनियन्तृलचणएस्य 

प्रपञ्चस्य ब्रह्मकखभावतामघोयते, कथं पनराकार वदुपदेशि- 

नौव्वनाकारोपदेशिनोषु च ब्रह्मविषयासु रतिषु सतोष्वना- 

कारमेव ब्रह्मावधायते न पनविपरीतमिल्ये तद् त्तरं पठति॥ 

मेदा ब्रद्धण्ेपचयंते ध्यानाथमुतापाधियोगात् सत्यविरुडरूप वत्तया 
ब्रह्मण भेदो भवतीति। खाद्येऽखदिरसिदिः दितीये मेदशत्या टूष- 
यति | नेति ब्रूम डति॥ 

दतनिन्द्ापुवंकमद्तेाक्तेख निविेषं तत्वमिति खचा्थमाह । पि 
चेति। भोक्ता जीवे भोग्यं शब्दादि तयोः प्रेरितारमीखरः च मत्वा 
विचार्यमे मम पाक्त तत्सं चिविधं ब्रद्येवेति जानीयादिव्य्थः। डिवि- 

धश्य॒तीषु सतीषु निविं्रेषत्वे किंनियामकमिति शङ्कते कथं णुनरिति॥ 

* भेदेत्यादि तात्पथैदित्यन्तं वधे का० नास्ति 
6 7 



८०६ र लप्भप्भासिते। [ ऋ ०२।पा ०२ 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ १४॥ 

रूपाद्याकाररदहितमेव हि ब्रह्मावघारयितव्यंन रूपादि- 

मत् । कमात् तव्रघानलात् । “अ्यल मन णद्ध खमदोे, अशब्द - 
मस्पशंमरूपमव्ययं, च्राकाओ वै नाम नामरूपयानिंव॑द्ितातें 

यदन्तरा तदद्य, दिवा द्यमूतः परुषः सवाच्चाभ्यन्तरो यजः, 

तदेतद्र ह्यापूवेमनपरमनन्तर मवा द्यमयमात्मा ब्रह्म सवानुभ्वः" 

दत्येवमादोनि डदि वाक्यानि निष्पञ्चुब्रह्मात्मत्लप्रघानानि 

नाथान्तरप्रधानानीद्येतत्रतिष्टापितं "तत्त समन्वयात् इत्य । 

तस्माद वंजातौयकषु वाक्येष चथाश्रुतं निराकारमेव ब्रह्मा 

दधारयितव्यं, इतराणि लाकारवद्रद्यविषयाणि वाक्यानि न् 

तत््रघानानि उपासनाविधिप्रधानानि डि तानि, तेष्वस्ति 

विरोधे यथाश्रुतमाञ्रयितव्यं, सति तु विरोधे तत्मघानान्य- 

तत्प्रधानेभ्यो बलोयांसि भवन्ति दइति। एष विनिगमनायां 

देत्: येनाभयाव्वपि श्रुतिषु सतौव्वनाकारमेव ब्रह्मावधार्यते 
न पुनविंपरोतमिति का तदि श्राकारवद्धिषयाणां श्रुतीनां 
गतिरित्यत आद ॥ 

तत्पसरातत््रविरोश्े तत्परं बलवदिति न्याये नियामक इत्याह । 
च्यरू्पवदेवेति। उपासनपरवाक्छेषु चकारे तात्पयाभावेऽपि देव- 
ता{व्रहवदाकारसिद्धिमाण्ङ्च निष्पृपञ्चपर श्रुतिविरोधात् मेवभि- 
त्याह । तव्वसतीति ॥ 



॥ 

{ ख०३।पा ०२|| शा र ब्रद्ध खच भ्ये । | ८० ॐ 

प्रकाश्वचावेयध्यत् | ९५ ॥ 
यथा प्रकाशः सरखाद्धमसेा वा वियद्याष्छावतिष्ठमानोऽ- 

ङ्गल्याद्युपाधिसम्बन्धा तेषु खजुवक्रादिभावग््रतिपद्यमानषु तद्धा- 

वमिव प्रतिपद्यते एवं ब्रह्मापि एयिव्याद्युपाधिसम्बन्धात् तदा- 

कारमिव प्रतिपद्यते, तद्ालम्बना ब्रह्मण आकार विशषोाप- 

देश उपासनाथा न विर्ध्यते, एवमयेचय्यमाकारवद्ब्रह्मवि- 

षयाणामपि वाक्यानां भविष्यति, न दि वेदवाक्यानां कख- 

चिद थवत््वं कस्यचिद् नथवत्वमिति यक्तं प्रतिपत्तु प्रमाणएला- 

विश्रेषात् । नन्वेवमपि यत् परस्तात् प्रतिज्ञातं नोापाधियोा- 

गाद्यभयलिङ्गलं ब्रह्मणिऽस्तीति तदिरूध्यते, नेति नमः । 

उपाधिनिमित्तस्य वस्हुधर्मतान पपत्तेः, उपाधीनां चाविद्या 

प्रत्युपस्यापितलात्। सत्यमेव च नेसगिक्यामविद्यायां लोक- 

वेद व्यवदहारावतार इति तच तचावेाचाम। 

कल्तितद्धेते सावकाशत्वाच्च सप्रप्रद्तवश्रुतयोा दुर्बला त्याह । 
प्रकाग्रवचेति | नन्वाकारवाक्यानामपाधिकल्पितसवेगन्धत्वादिना- 

थं वत्त्वं किमिति वश्यते वेव्यमेवाचयतां। तचाद। नहि वेद् 

वाक्ानामिति । -नन्वेवमपीति उक्तरीव्ोभयरूपत्वाङ्गीकारेण खतीन)ं 
वचवस्िते त्वपोयर्थः। उपाधीनां कल्वितत्वादौपाधिकस्य सत्यत्वा- 
नपपत्तेन सव्यमभवयरूपत्वमिति पवमल सम्मति सव्यं निविश्रषत्वे 

{मघा सविणषरत्वमि्यच्त इव्यभयरूपत्वाङ्गीकारेऽपि न पवापर- 

{विराध इत्याद । नेतित्रमडति। दतस्य मि्यतवे ज्ञानेन बाधादु- 
पासनाद्व्वद्वारो न स्यादिव्याशद्भा बाधात् प्राग्व स इव्याद् | 
सत्यमिति । 

6 2, 9 



कद्ध रल्नप्रभाभासिते। [ऋअ०२।पा०२ 

आद च तन्माचं | १६॥ 

आरद च भ्रुतिञ्चैतन्यमा तचरं विलचणद्पान्तरर दितं निविशेषं 

नर्य "स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽवाद्यः छक्छो रसघन एवेवं 

वा श्ररेऽयमात्माऽनन्तरोाऽवाद्यः रत्छः प्रज्ञानघन एवः इति) 

एतदुक्तं भवति, नाख्वात्मनेाऽन्तवेडिवे चेतन्यादन्यद्रूपमल्लि, 

द्धेतन्यमेव त॒ निरन्तरमस्य खरूपं, यथा सैन्धवघनस्यान्तवदि 

लवणरसं एव निरन्तरो भवति न रसान्तरन्तयेवायमपोति ॥ 

दशयति चाथा अपि सयते ॥ १७॥ 

द््शयति च श्रतिः परद्पप्रतिषेधेनेव ब्रह्म निर्विशेषं “श्रथात 

्रदगओेा नेतिनेति, अन्यदेव तदिदितादयोा ्रविदितादघोति, 

यतावारा निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सद'दत्येवमाद्या। वाष्कलिना 

च ब्धः ष्टः सन्नवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति शरूयते “स दावा- 

चाधोडि भगवा ब्रह्मेति स ल्रष्णीञ्च ब्व तं इद दितोये वा 

यतः ्चुतिञ्िन्माचमादइ अतच विश्षा मिथ्येति दख्चायेमाह। 
चाह चेति, सन्धवघना लवणपिण्डः ॥ 

किच्च रुतिस्मुघाः परनिपेधन ब्रद्यापदेशात् निव्यपच्चं ब्रह्मे 
त्याद् | द्रायति चेति। अथ दतेाक्यनन्तरः ज्ञानहेतुत्वा्रेति नेति 

उपदटेष्रः क्रियत डइत्यथः। खधि अन्यत् पनः पनरधोडिभो इति निब 

न्धकारिगं तं दितोये दतोयेच प्रखर तूष्णोंभावं व्यक्ता उवाच । उप- 

श्रान्ता निरस्तदतः। अतस्तस्य तूष्णींभाव रवेत्तरमिति साचख अथोा- 

च्राब्दस्तद्ायकः। ऋादिमत्कायं तन्न भवतीव्यनादिमत। सत इन्दि 

यवेद्यं। असत् परोाच्तच्च न खप्रकाशत्वादिव्यधः। सवश्चूतगणदिव्य- 
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हतौोये वा वचन उवाच नूम: खलु त्वन्तु न विजानासि उपशा- 

न्ताऽचमात्माः इति। तथा रूतिष्वपि पर प्रतिषेधनेवापदि प्ते 

“ज्ञेयं यत् तत््रवच्छयामि यजन्नातलाग्टतमञ्रुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्मन सत्तनासदुच्यतेः'॥ 

इत्येवमाद्यासखु। तथा विश्वरूपधरो नारायणा नारद्- 

मृवाचेति सयंते- 

"माया देषा मया ख्ष्टा यन्मां पश्यसि नारद् । 
[च् ~~ + क ~ ~ भा + ६ 

सवन्टतगृणेयुक्तं नेवं मां ज्ञातुमदसिःः॥ दति) 

अत एव चापमाख्यंकादि वत् ॥ १८ ॥ 

यत एव चायमात्मा चेतन्यखरूपे नि्टिगिषो वाद्ञनसा- 

तीतः पर प्रतिषेधेन परेश्वाऽत एव चास्यापाधिनिमित्तामपार- 

मार्थिंकों विशरेषवन्तामभिप्रेत्य जलद्धयंकादिवत् दत्युपमेपा- 

दीयते मेत्तशास्तेषु- 

"यथया दयं ज्योतिरात्मा विवखानपे भिन्ना बज्धेकोाऽनुग च्छन्। 
उपाधिना क्रियते मेदर्रूपो देवः चेजय्वेवमजेाऽचमात्माः इति, 

~~~] ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

गन्धादिभियक्तं मां मतिमिन्तं पश्यसीति यत्सा माया अत ण्व स- 
देताभगवानितिमां उष्टं नासि वस्तता इतातोतत्वादित्यथः॥ 

किच्च वथा जलाद्युपाथधिकल्पितः खूयंचन््रादरेभदचलनादि्म रव- 
मात्मन इति टटान्तः। खतेश्च निविश्रषं तत्तमित्याद | तरव 
चापमति । जलविम्बत्वाकारेण सखूयस्याभासत्वद्योातनाय खूयकति कप. 
त्ययः। वथावं ज्यातिमया विवखान् खत रखकाऽपि घटमदोन भिन्नाः 
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“एक एव तुष्धतात्माग्डतेश्ते यवस्यितः। 

एकधा बङघा चेव दृ श्यते जल चन्द्रवत्” ॥ 
[> 1) 

इति चेवमादिषु। अच प्रत्यवस्योयत॥ 

अग्बवद् यणात् तु न तथाल ॥ १९ ॥ 

न जलदखयादितुलवमिदापपद्यते तददग्रदणात् । ख- 

यादिभ्यो डि मूतभ्यः प्रयग्भ्तं विप्रलष्टदेशं मृतं जलं गद्यते 

तच युक्तः छयादिप्रतिविमोदवः न लात्माऽमृता न चास्मात् 

ष्रयम्ता विप्रङ्ष्टदेणाख्योपाघयः, सर्वगतलात् सवौानन्यत्राच। 

तस्माद् युक्ताऽयं दृष्टान्त दूति । अच प्रतिविधीयते ॥ 

वदिदासभाक्तमन्तभावादुभयसामन््स्याद्वं ॥ २०॥ 

यक्त एव त्यं दृष्टान्तः विवचितांशसम्भवात्, न डि दृ- 

ान्तद्टौन्तिकयोाः काचित् किञ्चिदिवक्तितिमंगं मक्ता सवसा- 

ख्प्यं कनचिदशंयितुं शक्यते, सव॑सारूप्ये दि दृष्टान्तदाष्टान्ति- 

कभावेच्छेद् एव स्यात्| नचेदं खमनोषिक्या जलद्र्यका- 

दिदृष्टान्तप्रणयनं । शास््रप्रणीतस्य लख प्रयाजनमाचमुपन्यस्वते 
| व - ----- 

च्पाऽनु गच्छन् बङ्धधा क्रियते र्वमजेाऽयमात्मा देवः खप्रकाश णका 
प्य प्राधिना मायया चचेष्वनु गच्छन् भेदरूपः कियत इति योजना॥ ` 

रदात्मन्युक्तट टान्तवेषम्यशङ्काङ्चं । म्बृवदिति। खात्मनोा रूप- 
त्वात दरूरस्योपाध्यभावाच मायया बुद्धादिष॒ परतिविम्बभेदोा न युक्त 
ञ्त्यथः; | प 

उपाथ्यन्तभा वेण तत्कल्पितधमे वत्वमच विवच्तितां शस्तेन साग्येन स- 
माघधनष्चं। | टडिद्ासति । टदखान्तसाम्पे$पि नीरूपावमनः प्रति- 
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किं पनर विवक्षितं सारूपणमिति। तद्च्यते। टृद्धिद्ास- 

भाक्कमिति। जलगतं डि खरय॑प्रतिविम्बं नलद्द्धोा वर्धते 

जलद्भासे हसति जलचलने चलति जलभेदे भिद्यत त्येवं जल- 

धमानुविधायि भवति, न तु परमायतः खयंस्य तथालमस्ति, 

एवं परमाथंताऽविक्ृतमेकरूपमपि सत् ब्रह्म देदादयुपाध्यन्त- 

भावात् भजत इवापाधिघमेन् द्धिद्धासादौन्, एवमृभयोा- 

दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोाः सामन्नस्यादविरोघः॥ 

द् शनाच् | २९॥ 
दशयति च श्रुतिः परस्येव ब्रह्मणे देदादिपूपाधिषु अन्त- 

रनम्रवेशं- 

पुरञ्क्रो द्विपदः पुरञ्क्रं चतुष्यद्ः। 
प॒रः स पक्तीश्डवा पुरः पुरुष च्राविशत्"॥ 

दूति, “चरनेन जोदेनात्मनानुप्रविश्छः इति च। तस्मा- 

विम्बं खबुद्या कथं कल्यत इत्याह | न चेदमिति | श्रूयते न कल्प्यत 
दव्यथः। ुतटृद्टान्तस्य खय्येकादिवत् इद््यषन्धासेन किं फलमित्यत 
च्या । शास्तेति | आत्मनो निविंगवत्वं फलमिव्य्थैः। अविरोध ति 
न वेघम्यमिव्यर्थः। आत्मा प्रतिविग्वश्रून्यः नीरूपव्यत्वात् वायुवत् इत्य- 
नुमाने अकारे व्यभिचारः| ल्यजले विदटूराकाश्प्रतिविम्बद्ष्रनादु- 
पाधिरूपस्थत्वमपि क्रचिद् नपेत्तितिमिति भावः॥ 

पवेग्रञ्तेखखेक्तान्मानबाघ इव्याद् खचकारः। दशनाचेति। 
दिपदः पुरो मनुव्यादिदेदांख्के चतुष्पदः पुरः पणश््ून् छत्वा पुर- 

खच्त राद्यभिवक्तेः परस्तात् स दशर: पत्ती लिङ्गशरीर श्चुता पुर 
उक्तानि शरीरण्याविश्त् सच प्रविष्टोऽपि पुरुषःपुगै ख्वेव्य्थः। 
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दयुक्तमेतत् अत एवापमादधयकादिवदिति । तसात् निवि 

कल्यकेकलिङ्गमेव ब्रह्य नोाभयलिङ्गं न विपरीतलिङ्गञ्चेति 

सिद्धं । अच कचित् दवे अधिकरणे कल्पयन्ति, प्रथमं तावत् 

किं प्रत्यस्तमिताश्ेषप्रपञ्चमेकाकारं ब्रह्म उत प्रपञ्चवदने- 

काकारोपेतमिति, ददितीयन्तु सिते म्रत्यस्तमितम्रपञ्चले किं 

सल्नच्णं ब्रह्म उत बोघलक्तणं उतभयलत्तणमिति । अच वयं 

वदामः सवंयाष्यानर्थक्यमधिकरणान्तरारम्भसयेति। यदि ता- 

वदनेकलिङ्गतलं परस्य ब्रह्मणाः निराकतंव्यमित्ययं प्रयासः 

तत्पूवैसेव न स्यानतेऽपोत्यनेनाधिकरणेन नि रारतमिल्युत्तर- 

मधिकरणं प्रकाशवचेतत् व्यथमेव भवेत्। न च सल्लक्णमेव 

ब्रह्म न बोाधलक्षणमिति शक्यं वक्तु, विज्ञानघन एवेत्यादि 

शरुतितैयथ् प्रसङ्गात् । कथं वा निरस्तचेतन्यं ब्रह्म चेतनस्य जीव- 

स्यात्मलेनापदिश्येत। नापि बोाघधलच्षणमेव ब्रह्म, न सललत्तण- 

तेत्तिरीयके लिङ्गस्य पच्यायुक्तः पच्वित्वं मन्तव्यं | रवं परतिविम्ब- 
भावेन भेदादः कल्यितत्वात् निविेषं ब्रह्मेति खमतमुपसंहइरति । 
तस्ादिति। रकदश्व्याख्यामुव्यापयति। अञेति। न स्थानताऽ- ` 
पव्याद्येकमधिकर गं, तच ब्रद्यणेा निष्प पञ्चत्वे स्थिते किंलच्तणं ब्रद्येति 
सन्देद्े प्रकाणशवच्चेत्यादिदितीयमधिकरणं प्रठत्तं न सद्पमेव ब्रह्य 
किन्त प्रकाप्रवच चिद्रपञ्च। कुतः, खवयथ्यात्। सत्यं ज्ञान सदव 

से्वेव्यभवञ्रुतेदि रूपे ब्रह्य य वत््वादिति पुवपच्तं सिद्धान्तः। खाद 
च तन्मात्रं सन्मात्रं ब्रह्म । तिरा च्ानस्य सत्तानतिरेकादिति। डद 
दितीयािकरगंदूषयति। खच वयमिति। दितीयाधिकर णस्य किब्र्म- 
गेाऽनेकरूपत्वनिरासः पलं उत बोाधरूपत्वनिरासः अहेखित् सत्ता 
निरास डति विकल सवंयाप्यनयंक्छं परपञ्चयन् खाद्य गताथंतामादइ। 
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भिति शव्यं वक्तु, ्रस्तोत्येवेा पलव्यः' इत्यादि श्रुतिवेयथ्यं- 
प्रसङ्गात्, कथं वा निरस्तसत्ताका बेाधोऽश्यपगम्येत। नाण्- 

भयलकच्णमेव ब्रह्मेति शक्यं वक्तं, पूवाभ्युपगमविरोधप्रसङ्गात् 

सन्ताव्यादृत्तेन बोधन बेाधव्यादृत्तया च सत्तयापेतं ब्रह्म 

भ्रतिजानानस्य तदेव पृवोधिकरणप्रतिषिद्धं सप्रपञ्चलं प्रस- 

ज्येत। ्रुतलाददोष दति चेत्, न, एकस्यानेकसभावलानुप- 

पत्तेः । चरथ सन्तेव बोधः वोधषणएव च सत्ता नानयोः परस्पर- 

 व्यादरल्तिरस्ि इति यद्युच्येत तथापि किं सल्त्तणं ब्रह्य उत बा- 

न 

धलच्तणं उताभयलत्तषणमित्ययं विकल्पा निरालम्बन एव स्यात्, 

खचाणि वेकाधिकरणएलेने वास्माभिर्गीतानि। पिच ब्रह्म 

विषयासु श्ुतिव्वाकारवद्नाकारप्रतिपादनेन विप्रतिपन्ना 

स्लनाकारे ब्रह्मणि परिग्टद्धौते अवण्यंवक्तव्येतरासां श्रुतीनां 

यदि तावदिति। न हि दितीय इत्याद । न चेति। ब्रह्मणा वोाध- 

रूपत्वनिरासे जडत्वाज्नी वाभेदखुतिबाघश्च स्यादि व्याह । कथं वेति। 
न दतीय इत्याद । नापीति। सत्तानिरासे बोधस्य तुच्छत्वं चस्या 
दिव्याद् । कथमिति। न च बोधस्य सत्तानतिरेकान्न तुच्छतेति 

वाचं । सद्रोधपदयावाचयानतिरेके पयायत्वप्रसङ्गात् | रवं सिद्धान्तं 
फलाभावन दूषयित्वा पुवंपच्तं दूषयति । नापीति। प्रसङ्गमवाडह। 
सत्तति। व्यात्तत्वं भिच्चत्व। निष्पपच्चकरूपत्वसिडान्तविरोाधात 

भित्नाभवरूपत्वपु वपच्तानुत्यानमिव्यथः | उभवश्रतिबलादुल्थानमिति 
शङ्कते। शचृतत्वादिति। मेरुविष्यवत् परस्परं भित्रसत्तानाधयोारेक- 
त्रद्यभेदशङ्का ॒तिशतेनाभि न यक्तेयाहइ। नेति सद्राधयार्भैदा 
ऽस्तिन वाद्यं श्रृतरपि विरूडाथत्वानुपपत्तेन पू वपच्ताल्थानमिद्यक्त। 
सम्प्रति दितीयं शङ्गते। अथय सत्तेवेति। सद्वाधपद्योावाचयभेदे$पि 

< 
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गतिः, ताद्स्थन प्रकाशवचेत्यादीनि खचाणि अर्थवन्तराणि 

सम्पद्यन्ते यदष्याड्ः आकारवादरिन्याऽपि खतः प्रपञ्च 

प्रविलयमखेनानाकारप्रतिपत्यथा एव न एयगथैौ इति तदपि 

न समौोचौनमिव लच्यते। कथं से दहि परविद्याधिकारे केडित् 

प्रपञ्चा उच्यन्ते यथा युक्ता द्यस्य हरयः शता दशेत्ययं वै दर- 

याऽयंपघ्रे दश चसदसख्राणि बहनि चानन्तानि चः इत्येवमादयः 

ते भवन्तु प्रविलयाथाः, तदेतद्रद्यापूवेमनपरमनन्तरम- 
वाद्यं" दृत्युपसं हारात् ये पुनरूपाखनाधिकारे प्रपञ्चा उच्यन्ते 

"यया मनामयः प्राणशरीरो: भारूपः; इत्येवमादयो न तेषां 

प्रविलया्थलं न्याखं, स क्रतु कुर्वीतित्येवंजातीयकेन प्रकुतेने- 

लच्वयेपपत्तिरख्ग्डार्थसवीकारादिव््ैः। अखण्ार्थस्य पुवैपच्त्वं॑न 
स्यात् सिद्धान्तत्वात् । किद्धाच रूश्योाऽप्ययुक्त इत्याद । तथापीति। 
रकाधिकरणपत्त चाणि कथं नेवानीव्यत खाह। खूचाणोति। ख- 
पत्ते खूचसामञ्चस्य चत्याहइ । अथयवदिति | खवश्यापेच्ितगव्ययत्वेनात्त- 

रस्चाणं पवकवाक्यत्वाव्राधिकरणभेद इति भावः खाकारश्तीनां 

कल्पिताकासा गतिरिति खमतमक्तं, प्रपञ्चविलयवादिनस्त 'मनामयः 

1णण्रीरः सत्यकामः, इत्याद्याकारश्चुतीनां तदितराकारप्विलयो 
गतिस्ित्या्धः। मनेमय इति कोर्थः, मनोाऽतिरिक्तेपाधिश्रन्य 
रत्यथः। खं याश्ररीरपदोन पाणतिरिक्तोपाशिनिकेधान्मनसा;प्य- 
भावसिद्धिः रखवं सव प्रन्दा अनाकारब्रद्यपरा रवति तन्मतमनद्य 

टूघयति। यद् पीव्यादिना। किं दयन्रद्धयप्रकरशस्थानामाकारष्रन्दा- 

नां निषेधप्ररत्वं उतापासनाप्रकरणस्थानामपि तचाद्यमङ्गैकरोाति। 

ये इहीति। चस्य जीवभावं प्राप्तस्येशखरस्य दश इरयो विषया इरगा- 
दप्रान्द्रियाणि प्राणिमेदापेच्तया शतानि सदहखाणि च तेषामीखरा- 
टदमश्ङ्लाद। अयमिति श्वर रव इरय इत्य्ः। दितीयं 
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वेपासनविधिना तेषां सम्बन्धात्। श्रुत्या चैदंजातीयकानां 
गणानामपासनाथैतेऽवकस्यमाने न लक्षणया प्रविलया्थवम- 
कल्पते। संत॑षाञ्च साधारणे प्रविलयाथंले सति “्रहूपवदेवदि 

तप्मधानव्ात्' दति विनिगमनकारणएवचनमनवकाशं स्यात्। 

फलमय्येषां यथापदेशं कचित् दुरितक्यः कविदैश््यप्रात्िः 

क्रचित् क्रममुक्तिरित्यवगम्यत एवेति । चरतः पाथंगथ्यैमेवापास- 
नावाक्यानां ब्रह्मवाक्यानाच्च न्याय्यं नैकवाक्यलं। कथद्चौषामेक- ` 
वाक्यतेास्मेच्छत दति वक्तव्यं । एकनियोगप्रतोतेः प्रयाजदभेपू्ण- 

माखवाक्यवदिति चेत्, न, ब्रह्मवाक्येषु नियोगाभावात्। वस्त॒ 

माचपर्यवसायोनि दिन्रह्मवाक्यानि न नियोगेापदेशोनीति एत- 
दिस्तरेण प्रतिपादितं (तत्त समन्वयात्" [वेद् ०अअ०१।पा ०९.०४] 

दत्यत्र। किंविषयकञ्चाच नियोगेऽभिप्रेत दति वक्तवयं, पुरूषो 

दि नियुज्यमानः कुविति सव्यापारे कसित नियुज्यते । नन् 

दूषयति । ये पुनरिति। मनामयादिश्न्दानां मुख्यडत्या गुणपरत्व- 
सम्भवे निषेधघलच्तणापिन युक्तेद्यादइ। सुत्या चेति। क्िञ्चाकारा- 
नाक्रारतिद्धविध्ये सति त्र्य नाकारमेवे्यच किं विनिगमकमिति 
शङ्काल्थानादस्थृलादिश्तीनां निराकारतात्प्यनियामकमिति कथना- 
थमिद् चमथवत् भवति। सवश्रुतीनां निषेधाथतेतु णङ्गानल्या- 
नात् नियामकसतरं व्यथं स्यादि्ादहइ। सवघादञ्चेति। ननपासनाथं- 
वाक्यानां खायं फलाभावात् सफलनिषेधवाक्यष्रषत्वमित्याशङ् तस्य 
खतल्वाच्नान्यष्रघतेत्याहइ। कलमपीति। अयेक्याभावाच नेकवाक्यते. 
व्य । कथ्धेति । अथव्चं शङ्कते र्कति। यचा पलवत परमा. 
पुवाख्यनियं (गक्याद्ङ्प्धानवाक्यानामेकवाक्ता तथा तत्वावबो- 

6 भ 2 
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देतप्रपञ्चप्रविलये नियोगविषय भविश्यति, अप्रविलापिते डि 

देतप्रपच्च ब्रह्मतत्वावबाघा न भवतोत्यता ब्रह्मत्लावबाघ- 

प्रत्यनीकश्ता डेतप्रपञ्चः प्रविलाष्यः यथा खगंकामसय चागेा- 

ऽनष्ठातव्य उपदिश्यते एवमपवगंकामसव प्रपञ्चुप्रविलयः, 

यथा च तमसि व्यवस्थितं घटादितच्वं अव्बृञुत्खभानेन 

तम्रत्यनोकश्डतं तमः प्रविलाप्यते, एवं ब्रह्मतत्चमववुमुत्समा- 

नेन तत्मत्यनोकश्छतः प्रपञ्चः प्रविलापयितव्यः। ब्रह्यखभावेो 

डि प्रपञ्चो न प्रपञ्चुखभावं ब्रह्म तेन नामरूपप्रपच्ुप्रविला- 

पनेन ब्रह्म त्तावबाधा भवति दति। अच वयं एच्छामः कोा$यं 

प्पञ्चप्रविलयोा नाम, किमभ्निप्रतापसग्पकोात् चुतकाटिन्यप्रवि- 

लय दूव प्रपञ्चप्रविलयः कत॑व्यः अदहाखिदेकस्मिन् चने 

तिमिरञतानकचद्धप्रपञ्चवदविद्याते ब्रह्मणि नामरूपप्रपञ्चो 

विद्यया प्रविलापयितव् दति। तच यदि तावदिद्यमानोऽयं 

प्रपञ्चो देदादिलच्षण आध्यात्मिका वादयश्च एथिवयादि लत्तणः 

म्रविलापयितव्य इत्युच्येत स पुरुषमातरणएाशक्यः म्रविलापयि- 

[स क, कक. , 

धकामस्य प्रपञ्चप्रविलयविघयक रका नियोागरूपोाऽथाईस्तोव्याकारा- 
9 कति ५ ५.५ 

नाकरवाक्यानां सर्वषामेकवाक्बतेत्यथेः। नियेागासिब्या दूषयति । 
न # = (स ध 2 

नेति । विषयं शङ्कते। ननु देतेति | प्रत्यनीकं प्रतिबन्धकं । नन् प्रपञ्- 

विलये ब्रद्धलयं स्यादभेदादित्यत खादइ। ब्रद्मखभावा हि प्रपच्च 
इति कारणं हदि कार्यस्य खरूपं खतः कायनाण्ेऽपि कारणस्य न 
लयः घटनाप्रो$पि ग्द्श्रंनादित्यथैः| प्रपञ्चस्य सत्यस्य कल्पितस्य वा 

१ ठि ~ 

लया विधिरिति विकल््याद्यंदुषयति । तत्र यदि तावदिति। सत्यष्य 
ज्ञानादध्वस्तेः मुसलादिना च कछत्खदेतध्ठंसायोगात् नभोग्रसनवि- 
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तमिति तप््मलयेपदेशाऽशक्यविषय एव स्यात्, एकन चादि- 

क्तेन ए्रथिव्यादिप्रविलयः छतः इदानीं एयिवयादि्रन्यं जग- 

दभवि्यत्। च्रथाविद्याश्यस्ता न्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपञ्चो विद्यया 

प्रविलाप्यत इति ब्रूयात्, तते ब्रह्मेवाविद्याध्यस्तप्रपञ्चम्रत्या- 

ख्यानेनावेद वितव्यं “एकमेवादितोयं ब्रह्म॒ तत्सत्यं स त्मा 

तत्चमसिः इति) तस्मिन्नावेदिते विद्या खयमेवोात्पद्यते तया 

चाविद्या बाध्यते ततखाविद्याध्यस्तः सकलाऽयं नामदपप्रपञ्चः 

सखन्नप्रपञ्चवत् प्रविलीयते अनावेदितेतु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं 

कुरु प्रपञ्चप्रविलयञ्चेति श्तरृलोऽष्युक्ते न ब्रह्मविज्ञानं प्रपञ्च 

प्रविलयो वा जायेत । नन्वावेदिते ब्रह्मणि तद्धिन्नानविषयः 

प्रपञ्चविलयविषये वा नियागः खात्, न, निष्रपञ्चन्रह्या- 

त्मतक््वावेदनेनैवेभयसिद्धेः, रज्नुखरूपग्रकाशननेव दि तत्ख- 

रूपविन्ञानमविद्याध्यस्तसपादिप्रपञ्चप्रविलयश्च भवति, न च 

छंतमेव पुनः क्रियते । नियोच्याऽपि च प्रपञ्चावस्थायां चाऽव- 

गम्यते जीवा नाम स प्रपञ्चपक्तसैव वा स्यात् तब्रह्मपच्चस्टेव 

धिवद्श्क्यविषयोऽयं विधिः, किच्च खुकादिमुत्तया सवमक्तिः स्यादि- 
त्य्ेः। दितीयमनृद् दरूवयति। अथेव्यादिना । उपरदेशजन्यक्ञाना- 
दे वाविद्यातन्नन्यपपच्चलयसिद्धेनिंयागे रयेव्य्थः। किच्च ब्रद्यज्ञाना- 
दि विधिः किं ब्रह्य खज्ञाते ज्ञाते वा, नाद्यः अश्र क्यत्वादिव्याद। अना- 
वदिते लिति । द्दितीयं शङ्कते | नन्विति । उपदेशाद् व च्षाते ब्रह्मणि 
साच्तात्कारद्ेतबधयेः सिद्धेविंधिवैवयंसिद्धस्य विधिना कतुंमये- 
गादित्यादइ। नेति र्वं विषयाभावात् नियोगाभावमुक्रा नियेा- 
ज्याभावात् तदभावमाइ । निवोज्योऽपि चेति । प्रमच्चान्तभूतो ब्रद्य 
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वा प्रयमे विकल्ये निष्यपञ्चन्रह्तच्चप्रतिपाद्नेन ष्रथिव्यादिव- 

ज्जीवस्यापि प्रविलापितलात् कस्य प्रपञ्चप्रविलये नियोग 

उच्येत कस्य वा नियोागनिष्टठतया माचाऽवाप्तवय उच्येत | डिती- 

येऽपि ब्रह्धौवानियेज्यखभावं जोवस्य खद्हपं जीवत्वं लविद्या- 

छ्ञतमेवेति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियेाज्याभावात् नियोमाभाव 

एव । द्रषटव्यादिशब्दा अपि परविद्याधिकारपटितास्त्चा- 

भिमृखीकरणप्रधाना न तच्वावबेाघविधिप्रधानाः भवन्ति, 

लेाकेऽपीदं पथ्येदमाकणंयेति चैवजातोचकेषु निर्देशेषु प्रणि- 

धानमाचं कुर्वित्युच्यते न साक्षात् ज्ञानमेव कुर्विति ज्ञेवा- 

भिमृखस्यापि ज्ञानं कद्ाविञ्नायते कदाचित् न जायते, 

तस्मात्तं प्रति दानविषय एव द्भंयितयेोा ज्ञापयितुकामेन, 

तस्मिन दिते खयमेव यथाविषयं यथाग्रमाणच्च ज्ञानमुत्य- 

द्यते। न च प्रमाणान्तरोणान्यथाप्रसिद्धेऽयऽन्यथाज्ञानं निय्- 

क्स्याष्यपपद्यते । यदि पृननियुक्राऽहमित्यन्यया ज्ञानं कुयात् 

वेत्यथः, आद्ये जीवनाग्राद्ष्ययागः हितीये नियोाज्यादिलसिः। 
तदि ज्ञाने विधिप्रययानां का गतिरित्यत आह बद्धव्यादिशब्दा 
डति । ननु श्चुत ज्ञानं व्यक्ता तत्साघनव्यापारविधिः किमिति कल्यत 
सव्याश्रङ्खया न्ञानस्य युरुषञ्लत्यसाध्यत्वादिव्याह । ज्ञेयाभिमुखस्या- 
पोति। किच्च न्नानविधिवादिना जेयं ब्रह्यावश्यं वेदान्तेच्लापनीयं 
विषववानवनेोधे विधिनोाधायोगात्। तथा च वेदान्तेरेव ज्ञानोत्पत्ते- 
विध्यानथेक्यमित्यादह । तस्मादिति। तं ्रानायिनं प्रतीव्ययंः। नन- 
त्प्नं ज्ञानमन्धथाकतुं विधिरर्यवानिति नेद्यादइ | न चेति। नन्वनाभ्ि- 
याविदिति प्रव्यत्तप्रमाणादुत्पन्नमपपि ज्ञानं तमभिंध्यायेदिति विधि. 
नान्यथा छृतं दृष्यत इत्यत अद । यदीति अन्यधाधीः छ{तसाध्य। 
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न तु तज्ज्ञानं किं तरिं मानसोसा क्रिया खयमेव चेरन्यया- 

त्पद्येत भ्रान्तिरेव स्यात्, ज्ञानन्त॒ प्रमाणएजन्ये यथाश्चूतविषयं 

च न तन्नियोागशतेनापि कारयितुं शक्यते, नच प्रतिषेधश्ते- 

नापि वारयितुं शक्यते, न डि तत्पुरषतन्त्ं वस्तुतन्लमेव 

डि तत्, अताऽपि नियोगाभावः, किञ्चान्यत् नियोगनिष्ठ- 

तयैव पर्चवस्यति आन्नाये यदभ्युपगतमनियेच्यव्रह्मात्मलं जो- 

वस्य तद्प्रमाणएकमेव स्वात्! श्रथ शास्तमेवानियेज्यव्रह्मोत्म- 

त्वमव्याचक्तीत तद्वबेाधघे च परुषं निच्च्नौत, तता ब्रह्मभा- 

स्तरस्येकस्य भडा्थ॑परता विर्द्धार्थपरता च प्रसज्येयातां नियाग- 

परतायां च श्तहानिरभ्रुतकल्यना कमंफलवन््राचफलस्वादृ ट 

----- 

चेत किप्रैव, छतिं तिनेव चेत् से।न्तिरेवाते भानं विना विधित भाना- 
सिदेभानवस्त॒तन्ते ज्ञानं विधिण्डषेव्ययथः। वेदान्तेषु विधिवादिनेऽन्यच 
दुषणमस्तोव्याइ । किञ्चान्यदिति । ब्रद्यात्मक्ये नियाग च वेद्ान्तवा- 

क्वस्य पामाणयमाश्द्याथमदादाक्यभेदा विरूडायत्वाद्पामारखयं चेति 

दरूबयति। अयेव्यादिना। किच्च खतं ब्रद्यन शता विधिकंदान्तेषु त- 
त्कल्पने च कमंजन्यत्वान्मात्तस्यानिव्यत्रसातिशयत्वादिपसङ्ग इत्याद । 
नियोागपरतायां चेति । फलितमाह । अतश्चेति । इदानीं पोण्वादेन 

नियोगमङ्गीकत्य तदेकत्वं खण्डयति । ऋभ्युपगम्यमानेऽपौति । भिन्नकि- 
यावाचिश्ब्दः शब्दान्तरं यथा यजति ददातीति, तथेहापि वेदोा- 
पासोरतेति शब्दभेदः | निगणसगणरूपभेदः प्रकरणभेदः मत्यभ्यद्य- 

फलभद् इत्येतः प्रमाणगिगण्ज्ञानसगणापासनाविषयकनियोागमेद 

इत्यथः। कथं तद्यङ्गाङ्गिवाक्येषु नियोगे क्यं तत्राह । परयाजेति। रखक- 
सेव खगं कामस्य साङ्प्रधानाधिकारात् तद्वाध्यपलापुर्वेकयादेकवाकय- 

----- ------~-~~~ 

+ द्मयेता वस्तुपरता विधिकूपार्थन्यादि सु०। 
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फलत्रमनित्यलं चेत्येवमादये दोषाः नापि केनचित् परितं 

शक्याः, तस्सादवगतिनिष्टान्येव ब्रह्मवाक्यानि न नियागनि- 

छठानि, च्रतञ्चैकनियेगप्रतोतिरोकवाक्यतेत्ययुक्तं । अभ्युपगम्ब- 
मानेऽपि च ब्र्यवाक्ेषु नियागसद्धावे तदोकलवं निष्यपञ्चोप- 

देशेषु सप्रपञ्चोापदेशेषु वाऽसिद्धंः न डि शब्दान्तरादिभिः 

प्रमा; नियागमेद्ऽवगम्यमाने सवेञैको नियाग इति शक्य- 

माश्रचितुं । प्रयाजदभ॑पूंमासवाक्येषु तु अरधिकारांगेनाभेदा- 
दयुक्तमेकल्वं न विद सगुणनिगंणचादनासु कञ्िदेकलाकारां- 

शाऽस्ति। न डि भारूपवादयो गुणाः प्रपञ्चविलयेपकारिणेा 

भवन्ति नापि प्रपञ्चविलयाद्यो गृणा भारूपलादि गणेपका- 

रिणः परस्परविरोधित्वात्। न दि छृत्स्तप्रपञ्च॒प्रविलापनं 

प्रपञ्चैकदे शापे्णएञ्च एकस्मिन् धर्मिणि युक्तं समावेशयितु। 

तस्माद्स्मदुक्त एव विभाग आअकारवद्नाकारोपदेशानां 

युक्ततर इति॥ 

तेव्य्थः। इहापि निर्गणसगग्विद्ययारेकाधिकारात नियोीक्यमस्त 
नव्या न त्ििद्धेति | मक्वयभ्यद् याथिभेदान्मिधोा विरुद्धाय विद्यघोार- 

ङ ङ्गत्वायागाच् न नियागक्वं। न च निगृणाविद्यानियाग रखकपवं- 

सगगविद्यानङ्गीकारादिति वाच्यं अदा विपतीतं पाख्ित्यमायश्मत 

विध्ययाग्याविद्यायां विधियाग्यायामविधिरिति, तसात साकारवा- 

क्यानामाकारलयद्धारा निगणवाक्छकवाक्यतागतिरसद्तिरेव, किन्त 
तवां फलिताकारा गतिस्तदुपासनयाभ्यृद्यसिद्धेः, निगुंणवाक्मानान्त् 
पस्मा्यालम्बनत्वमि द्ल्पस्तदुक्त॒ खव विभागः साधीयानिद्युपसंह- 
रति तस्मादिति॥ 
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प्रतेतःवक््वं दि प्रतिषेधति तते ब्रवोति 
च भ्रयः। २९॥ 

ष्टे वाव ब्रह्मणे रूपे मृते चेवा मृते च मल्यंञ्चाम्टतद्च सि- 

तञ्च यच्च सच्च त्यचः इत्युपक्रम्य पञ्च मदश्डतानि दैराण्येन 

प्रविभज्यामूतरसस्य च परुषशब्दे दि तस्य माडहारजनारौनि 

खूपाणि द्शयित्वा पनः प्ते, “रथात च्रादेशे नेति नेति 

न दयेतस्मादिति नेत्यन्यत्यरमस्ति' इति। तच कोऽस्य प्रति- 

षेधस्य विषय दृति जिज्ञाखामदे, न दयचटरं तदिति विशे 

षितं किञ्चित् प्रतिषेभ्यमुपलन्यते, इतिशब्देन त्वत्र प्रतिषेध्यं 

किमपि समप्येते नेति नेतीति, इतिशब्दपरत्वान्नञ्प्रयोा गस्य । 

दतिश्ब्दश्चायं सन्निदितालम्बनः एवंशब्द षमानद्तिः | भ्रय- 

ज्यमानोा दृश्यते शद्ति रस्मापाध्यायः कथयतिः इत्येवमा- 

ब्रद्यणा निविशेष चिन्माचत्वमक्ता सवंनिषेघावधित्वेन सदपत्व- 

माद | प्रछततावत््वं हि प्रतिषेधति तता ब्रवीति चभृयडति | एथि- 

व्यपतेजाभतचयं मतं वाप्वाकाण्दयममतमिति राण्दियमक्ा भत- 

इयस्यामतस्य सारः 'करगात्मा डिस्णगभाय रष रखुतल्िन ख्य 

मण्डले पुरुषे यशा यं द् च्िगेऽच्तिणि पुरुषः सव्युक्तः, तस्य वासनाम- 
यानि खघ्ररू्पाणि (तद्यथा माहारजनं वासे यया प्राण्ाविकं यये- 
नद्रगोपः' दव्युपमाभिरुक्तानि विचिच्राणि, तच महारजनं हरिद्रा तवा. 
लिप्तं वस्त्रं मादइरजनं, पाण्ाविकमतिधवलं कम्बलादि । कोचित् तु 
शतिमपलच्तणं छत्वा सच्छपञ्चभतान्यमतानि पञ्चकछृतानि मतानि 

ततख्चामतरसत्वात्तया करणानां पाञ्चभातिकत्वसिद्िरिति बयाचच्तते। 

च्यय रुतादात्मकप्रपञ्चोत्यनन्तर, अत उक्तारोापस्य निषेधायत्वाच्नेति ने. 

तोति निषे्ंनापदेशः क्रियत इत्ययः नतिष्ब्दाघयमाह। नदीति 

ख्तस्माद्ात्मनाऽन्यत्रास्तीति नेतीद्येयत द्व्यर्थः ग्र॒न्यतानिरासाधं परं 
3 त्ष 



स्र रल्नप्रभाभासिते। [अ०३्पा०्] 

दिषु सन्निदितञ्चाच प्रकरणसामय्थाद्र् पदं सप्रपञ्चं ब्रह्मणः 

त ब्रह्यायस्यतेद्धे रूपे, तच न: संशय उपजायते किमयं 

प्रतिषेधो रूपे रूपवद्धाभयमपि प्रतिषेधति आदडाखिदेक- 

तरं, यद्ाष्छेकतरं तदापि किं ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिशि- 

नष्टि आदेखिद्रपे प्रतिषेधति ब्रह्य परिशिनष्टि दइति। तच 

प्रङ्तलाविगरेषाद्भयमपि प्रतिषेधतोत्याभरङ्गामडे। द तै 

प्रतिपेमी दिन तिणब्दप्रयागात्, तयोारकेन सप्रपञ्चं ब्रह्मण 

रूपं प्रतिषिध्यतेऽपरेण रूपवद्रहयोति भवति मतिः । अथवा 

ब्रहौव रूपवत् प्रतिषिध्यते, तद्धि वाड्यनसातीतलादसम्भाव्य- 

मानसद्भावं प्रतिषधादं नतु रूपप्रपञ्चः प्रत्यक्तादिगाचर- 

त्वात् म्रतिषेधादः, अभ्याख्खलादरा्ं दृत्येवं प्राते ब्रूमः, न 

तावद्भयप्रतिषेध उपपद्यते, श्एन्यवाद् प्रसङ्गात्। कञ्चिद्धु 

परमा्थमालम्बवापरमाथः प्रतिषिध्यते यथया रज्ज्वादिषु 

सपाद्यः। तद्ध परिश्व्यमाणे कस्मि(ख॒द्धावेऽवकन्ते। सक्छ 

त्र्यास्ति इति सिद्धान्तरीव्या खुदथेः। अच निघेव्यविष्टषान्पल- 
म्भात् संशयमाइ । तच कोस्येव्यादिना । तच प्रयोगस्य नकरारस्येति- 
प्रब्दोपस्थापितवस्तनिपेधकत्वादित्ययः। इतिण्ब्दात निघेध्यसामा- 

, न्यसमपणे विश्षाकाङ्खायां प्रकरणाद्पदयखरूपिन्रद्यणशच निषेध्य- 

त्वभानात सणयमक्तापवाक्तं निविशष ब्रह्य नस्ति इत्यात्तपसङ्गत्या 

पवधत्तर्याति। तच प्रछतत्वेति। पवपच्ते तत्पदाथाभावाद्ाक्याया- 

भदासिह्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलं, निर्धिष्ाननिषेधाद- 

ष्ानात सवट्षिधा न यक्त इत्यरुच्या प्रपञ्चं ब्र्मनिषेघ इत्याह) अथय 

देति । रख्कन्रद्धयण र्व न्षिघ्ेन क।!रण्दयस्य पानरुत्तयमि्त आह । 

अभ्यासस्विति । उतसूचमेव तावत् सिद्धान्त्मुपक्रमते। ख्वमिति 
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प्रतिषेधे दि केन्य भावः परिशिष्यत, अपरिभिख्यसाणे चान्य- 

स्मिन् य दतर: प्रतिषेद्धुमारभ्यते तख प्रतिषेद्ुमशक्यलात् 

तस्येव परमायलापन्तेः प्रतिषेधानुपपत्तिः। नापि ब्रह्मप्रतिषेध 

उपपद्यते, शन्रह्म ते ब्रवाणि" दत्युपक्रमविरोधात्, “असन्नेव 

स भवति अरसद्रद्योति वेद चः दत्यादिनिन्दाविरोाधात्, च्- 

स्तोत्येवापलयव्यःः इत्यवधारणविरोाघात्, सर्ववेदान्तव्याकाप- 

प्रसङ्गा। वाडःम््नसातोतलमपि ब्रह्मणा नाभावाभिप्राये- 

णाभिघोयते, न दि महता परिकरबन्धेन ब्रह्मविदाप्नोति 

पर' “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्येवमादिना वेद्ान्तेषु ब्रह्य 

प्रतिषाद्च तस्यैव पुनरभावाऽभिलथयेत, प्रत्तालनाद्धि पङ्कस्य 

दूरादस्य्भनं वरमिति* न्यायात् । 1चअरतः प्रतिपाद्नप्रक्रिया 

त्वेषा यता वादा निवतन्ते अप्राप्य मनसा सदः ट्ति। 

एतदुक्तं भवति वाङ्मनसातौतमविषयान्तःपातिप्रत्यगात्मश्रतं 

नित्यश्रद्धवबद्धमृक्रखभावं ब्रह्मति। तस्नात् ब्रह्मणे रूपप्रपञ्चं 

श्रन्यप्रसङ्ग ड्द डति वदन्तं प्रत्याह। कच्िद्धीति। तच्चेति प्रतिषेघन- 
भिव्ययंः। अधिद्धानानवश्राघे तत््रमारूपहेत्वभावात् निषेधवाक्याथप्रमायो 
स्यात् इदम नात्ति डति लोके निषेधस्य साधिष्ानस्येव परमितिदश- 
नादि्यंः। किच्च यद्धाति तत्छदिद्यत्छगस्य भानायाभावाधिषखानप्र- 
मितिस्तदपवादः पुरवभानस्व भ्वमत्वनिचखयेनाथसत्वापलापात् वअप- 
वादानङ्गोकारे तृत्छगतः प्रपञ्चस्य सत्यत्वापत्तेः नषेधानुपपत्तिरि- 
त्याइ । अपरि श्िव्यमाणे चेति । अधिदानसन्तं विना म्वान्तिनिषेधयेा- 
रयेागात् ग्रून्यवादा न युक्त इन्युक्ता पुवादिनः पन्तान्तरं दूषयति । 
नापीति । देदात्माभिमानवल्वोकिकमानप्राप्तदेतस्य निषेधो य॒क्ती न 

(~ ६ , == ९ [न ए 

#* डि न्याय दूति वधे° कं{०। † अत दूति वधे° का° नज्ञि 
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3. रत्रपभाभासिते। [अ०२।पा०२| 

प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रद्योत्यवगन्तव्यं । तदेतदुच्यते प्रक 

तेतादक््वं डि प्रतिषेधति इति। प्रकतं यद्तावक््व परि 

च्छन मूतामूतलक्षणं ब्रह्मणा रूपं तदेष शब्दः प्रतिषेधति । 

तद्धि प्रकतं प्रपञ्चितञ्च पूवैस्मिन् यन्धेऽधिदैवतमध्यात्मं च 

तच्जनितमेव च वासनालचणमपरं रूपममूतरसन्डतं परूष- 

्ब्दोदितं लिङ्गात्मखपा्रयं मादारजनाद्युपमाभिदंशितं, 

अरमूतेरसस्य पुरुषस्य चक्ुगरा्यरूपयोागिलानुपपन्तेः । तदेतत् 

सप्रपञ्चं ब्रह्मणि रूपं सन्निदितालम्बनेनेति करणेन प्रतिषेधक- 

नजं प्रत्यपनोयत इति गम्यते ब्रह्म तु रूपविश्रेषणएत्वेन षष्ठया 

निर्दि पू्॑स्मिन् यन्धे न खप्रधानल्ेन । प्रपञ्चिते च तदोये 

रूपद्टये रूपवतः खरूपजिन्ञासायामिदमुपक्रान्तं “अयात च्रा- 

देशो नेति नेतिः दति। तच कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः 

सखरूपावेद् निद मिति नीयते, तदास्दरं दीदरं समस्तं 

वेद्ान्तप्रमितन्रद्मण इति भावः। यदुक्तंवाङमनसातौतत्वात् निषेधा- 
द् इं ब्रह्मेति तचा । वाख्मनसेति | ब्रह्मणे वागाद्यतीतत्वात् निषेधाथें 
न चेत् किमयं तदुक्तिरिव्यत खद । प्रतिपादनेति। उक्तार्थं खच 
योजयति । तदेतदिव्यादिना। द्देधा च ब्रह्मणो रूपे' इति रूपद यस्यैव 
प्राधान्येन प्रृतत्वान्नेतोति निषेध इव्यथः । नन्वादित्यमण्डले परुष इति 
ब्रद्याप्यच प्राधान्येनाक्तमि्याश्द्य पुरुषा लिङ्गात्मा अमूर्तरसत्वश्चुया 
भृतजनितत्वभानात् खभ्ररूप वत्त्व ्रुतेच्ेत्य इ । तचज्जनित्मेबेति) रूप- 

रूपिणारमेद उक्तः| ननु वासनामयं रूपमेव किमिव्युपमीयते पसि- 
रूपमेव किंन स्यादिव्यत आद । अमुतरसस्येति। रूपदयग्येव 
प्ाधःन्यन प्रतते फलितमाह । तदिति। प्रतियोगित्वेन समर्प्यत 
इत्यथः। न चायतः प्राधान्यात् ब्रह्मणा निषेधः राज्ञा भ्व्य नास्तीत्यत्र 
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कायं नेति नेतोति प्रतिषिद्धं। य॒क्तञ्च कायस्य वाचारम्भण- 

शब्द दिभ्याऽसत्वमिति नति नेतोतिं प्रतिषेधनं नतु ब्रह्मणः 

सवंकल्यनामूलत्वात् । न चाच्रेयमाशङ्ा कतेव्या कथं दि शास्त 

स्वयमेव ब्रह्मणा रूपदयं दभेयिला खयमेव पुनः प्रतिषेधति 

“प्र्ञालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्यशनं वर" दृति, यते नेदं शास्त 

प्रतिपाद्यलेन ब्रह्मणा रूपद्वयं निदिशति, लाकप्रसिद्धन्तिदं 

रूपद्धयं ब्रह्मणि कल्पितं पराश्टशति प्रतिषेष्यलाय प्रद ब्रद्य- 
[र् + (> १ ॐ = [ऋ प 

सखरूपप्रतिपादरनाय चति निरवद्य, दा चेता प्रतिषेघधोा चथा- 
[प [नि £ [ > भ न ५५ प 

सद्खन्यायेन दे अपि मृतामूत प्रतिषेघतः । यदा एवः प्रतिषधेा 

ग्तराशिं प्रतिषेधति उत्तरो वासनाराशि। अथवा नेति 

नेति' दति वीश्चेयमितोति यावत् किञ्चिदुम्रेच्छते तत्सवं न 

भवति इत्यर्थः । परिगणितप्रतिषेऽ हि क्रियमाणे यदि नेतत् 

नह्य किमन्यद्भद्य भवेदिति जिज्ञासा स्यात् वो्ठायान्त् सत्यां 

समस्तस्य विषयजातसय प्रपिषेधाद्विषयः प्रत्यगात्मा ब्रद्यति 
~ 

जिज्ञासा निवतते। तस्मात् प्रपञ्चमेव ब्रह्मणि कल्सितं प्रतिषेधति 

राजनिषेधप्रसङ्ादिति भावः किच्चाचब्रद्यणः प्रतिपाद्यत्वात् न निषेध 
इत्याह । प्रप्धिते चेति। नन् ब्रह्मणि निषिडस्याप्यन्यच् सिति. 
सम्भवात् कथं कल्पितत्वमिव्यत अइ | तदास्पदमिति। उपादाने 
निषिडस्यान्यच न श्ितिरि व्यः यत् तु देतनिषेये प्र्यच्तादिविरोध 
डति तत्रादइ। युक्तर्चेति। स्थापितं हि आआरम्भणाधिकरे पर्यत्तादे- 
व्यवद्वारिकं प्रामाख्ं न तच्वावेदकमिति अतस्तत्वता निधेधात्र विरोध 
इति भावः। नन् वस्तुत्वात् देतवत् ब्रह्मणेाऽपि निषघोऽस्त, नेत्या । 
न लिति । देतभावाभावसाच्तित्वादश्क्यो निषेध इत्यथैः न चेत्यादि 
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परिशिनष्टि ब्रह्मेति निणंयः। दतद्चैव एव नियः चतस्ततः 

प्रतिषेधाद्भूया ज्रवोति ्रन्यत् परमस्ति" दति अभावावसाने हि 
प्रतिषेष क्रियमाणे किमन्यत् परमस्ति इति ब्रूयात्) तत्रेषाऽ्त- 
रयाजना नेति नतोति ब्रह्मयादिश्च तमेवादेशं एननिवेक्ति, नेति 

नेतौत्यस्य कोऽथः, न दयेतस्मात् ब्रह्मणा व्यतिरिक्रमस्तीति 
रता नेति नेतोल्युचते न पनः खयमेव नास्ति इत्यर्थः । त्च 

दभ्यति अन्यतः परमप्रतिषिद्धं ब्रह्मास्तिः दति । चदशा पुनरेव- 
मचराणि येज्यन्ते न द्येतस्ादिति नेति नेति प्रपञ्चप्रतिषेध- 
रूपादादेशनादन्यत् परमादेशनं न ब्रह्मणाऽस्ति इति तदा 

तते ब्रवौति च्य दृत्येतन्नामघेयविषयं याजयितव्यं। अथ 

नामधेयं सत्यस्य सत्यसति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यं इति 

दि त्रवोतिः इति, तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समञ्जसम्भवति 

च्रभावावसाने तु प्रतिषेधे किं सत्यस्य सत्यमिन्युच्येत तसात् 

ब्रद्यावसानाऽयं प्रतिषेधो नाभावावसान दत्यध्यवस्यामः॥ 

1111111 ` व 

स्पदटायं। यच्चोक्तं निषेधाभ्यां रूपं रूपि ब्रह्य च नि विध्यते इति तचा | 
दो चेताविति। उदे श्यविधेवा्थानां सह्यासाम्ये यथाकमं सम्बन्धे इति 

न्यायः 'यथासह्यमनुदेग्रः समानाम् [पा०१।३।१०] इति पाणिनिसुच- 
सिद्धः तेनाच रूपदयेोद्षएन निघेधदयविधिर्व्िर्थः। वीप्ापत्ते सवं- 
ट ग्यनिषेघाल्निज्लासाप्रान्तिरिति विष्टेषमादइ | प{रगणितति। मवे 
नामृतं नव्यवं विश्िष्यनिषेघं जन्नासा न श्रमम्यति दत्यर्थः। सचपरषं 
व्याच | इतञ्चति। प्रतिवेधानुपपत्या ब्रह्यास्तोत्यवग्त, भयः पनः, 
पर्मस्तोति श्रतिः सत्तादपि ब्रवीतीयर्चः| तर्चेति। अवश 
व्रद्यद्यघयः स्परट्मन्यत॥ 



विक 
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तद् व्यक्तमाद दि । ररे ॥ 
यत्तत््रतिषिद्धात् प्रपञ्चजातादन्यत् परं ब्रह्म तदस्ति चेत् 

कस्मात् न रखद्यत दृति । उच्यते तदव्यक्तमनिद्धिययाद्यं सवे- 

दृ श्यसाचिलात् राद येवं श्रुतिः “न चक्षषा गद्यते नापि 

वाचा नान्यद् वैस्तपसा कमणा वा,स एषनेति नेत्यात्मा ्रगद्या 

न दि गद्यते, यत्तदद्रग्यमग्राद्यं यदा द्धषैष एतस्िन्नद- 

श्येऽनात्येऽनिरुक्तेऽनिलयने इत्याद्या । रतिरपि श्रव्यक्ताऽय- 

मचिन्योऽयमविकाचाऽवमुच्यते' दइल्येवमाद्या ॥ 

"अपि संराधने प्रदयक्लन्मानाभ्यां ॥ र ॥ 
अपि चेनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चुमव्यक्तं संराधनकाल्े 

पश्यन्ति यागिनः। संराधनं भक्तिष्यानप्रणिधानाद्नुष्टानं। 

कथं पुनरवगम्यते संराधनकाले पचन्ति दति, प्रत्यक्तानुमा- 
नाभ्यां ुतिरूटतिभ्यामित्यथंः । तथा हि अरुतिः- 

पराञ्चि खानि व्यटणत् खयम्भुः 

॥ तस्मात् पराङ् पश्चति नान्तरात्मन् | 

किद्धोरः प्रत्यगात्ानमै्त- 
द् ट्त चच्लुरण्ट तत्वमिच्छन्' ॥ दति । 

नन्वग्राद्यत्वात् त्र्य नास्तीति शङ्कानिरासाय सूकरं व्याचटे। यत् 
तत्रतिषिद्धादिति। रूपाद्यभावादद्यक्तमिच्धियाग्राह्य न त्वसत्वादि- 
त्ययः । अन्धेद् वैरि च वान्तरेनं ग्टद््यत इदटन्वयः॥ 

तहि कदा ग्राह्यमिति शङ्कात्तरं सतं वयाख्याति। अपि चेनमिति। 
वस्यः इन्द्रियनं प्यते खयितु संराघनेन शस््रसंसवतमनसेत्यधः। 

भक्िध्यानाभ्यां प्रत्यगात्मन खखित्त प्कवण निधानं सखयापनं प्रणिधानं 

> अपि चति वध्र का०। 
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"ज्ञानप्रसादेन विष्रद्धूसत्चः ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्याय 

मानः दति चैवमाद्या । खतिरपि- 

““्यं विजिद्रा जितञ्वासाः सन्तुष्टाः संयतेद्धिवाः। 

ज्यातिः पश्चन्ति युञ्नानास्तसी योगात्मने नमः॥ 

सागिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं षनातनं” । इति- 

चैवमाद्या । नन् संराध्यसंराधकभावाद्युपगमात् परापरात्म- 

नारन्यत्वं स्यादिति नेत्युच्यते ॥ 
स्न + ग 

प्रकाश्दि वचचावेशष्यं प्रकाशश्च कमण्यभ्यासात् ॥ २५ ॥ 
यथा प्रकाशाकाशसविटप्रतयेाऽङ्गुलिकरकादकप्रग्टतिषु 

कम॑पाधिग्डतेषु सवश्वा दवावभासन्ते न च खाभावि- 

कोमविगशेषात्मतां जति, एवमृपाधिनिमित्त एवायमात्म- 

भेदः खतस्तैकाव्यमेव, तथा इदि वेदान्तेष्वभ्यासेनासङज्नीव- 

प्राज्ञयारभद्ः भप्रतिपाद्यते।॥ 

जपनमखारादिरादिश्रन्दाधः। खयम्भरीखरः। खानीन्दरियाणि | पराचि 
नात्मग्राइकाणि छत्वा व्यदटटगन् नाशितवान् । सहि तेधां नाणे वद्- 
समथग्राइितया सर्वजनं तस्मात् तेषां तथा ख्द्त्वात् स्वा लाकः 
परागर्थमेव पश्यति नान्तरात्मानं | कच्ित्त धीरो धोमानादत्तचच्- 
जिरुद्धेन््रियः खद्धे चेतसि प्रत्यगात्मानं श्ास््तरण पश्यति मे्तार्थो- 
त्यथेः। ततः कमणा विगखुद्धचित्ता ज्ञानाख्यसत््चेत्कर्धेग ्थायंस्तं 
निष्कलं पश्यतीव्यथः। विनिदाः वितमस्काः, तच दहेतुजिंतश्ासत्व 

पाणायामनिषत्वं, यञ्जाना व्यानः, योागलभ्यः खात्मा योगात्मा ॥ 
यथा प्रकाश्ःदवः उपाधिषु भिद्यन्ते न खतः रण्वं प्रकाशख्िदात्मापि 

ध्यानादिकमण्युप घा भिद्यतं खतस्तस्यावेश्ष्यमेकर सत्वमेव तत्तमसीव्य- 

भ्यारूद्ति सचयोाजना॥ 

* प्रतिपद्यत दति वध्° का, 
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अतेऽनन्तेन तथा डि लिङ्ग । ९६ ॥ 

श्रत खाभाविकत्वादमेदस्यात्रिद्यारूतवाच भेदस्य विद्य 

याऽविद्यां विधूय जीवः परेणानन्तेन प्राज्ञेनात्मनेकतां गच्छति 

तथा डि लिङ्गं सया दवै तत् परमं ब्रह्मवेद न्रह्णोव भवति 

ब्रह्यौव सन् ब्रह्मायेति' दृत्यादि ॥ 

उभयन्यपद् शत्वदिक्ुण्डलवत् ॥ २७ ॥ 

तस्मिन्नेव संराष्यसंराधकभावे मतान्तरमपन्यस्यति खमत- 

विष्रद्धये। कचिनज्नोवप्राज्ञयाभदो व्यपदिश्यते “ततस्तु तं पश्यते 

निष्कलं ध्यायमानः दूति ध्याटधष्यातव्यलेन द्रषटद्रष्टव्यलेन च 

"परात्परं परूषमुपैति दिव्यं इति गन्तुगन्तव्यलेन यः सवैणि 

ग्दतान्यन्तरो यमयति! दति नियन्तनियन्तव्यलेन च । कचित् तु 

तयारेवामेदोा व्यपदिश्यते, "तत्वमसि “दं ब्रह्मयास्ि' (एष त 

त्रात्मा सर्वान्तरः एष त आत्माऽन्तयाम्यग्टतः इति। तचेव- 

मृभयव्थपदेभे सति चद्यभेद् एवेकान्तः परिग्टद्येत भेदव्यपदशोा 

जीवस्य ब्रद्यात्मतवफलश्तिरूपलिङ्गादणि भेद ओपाधिक ण्वेयादह 
खूचकारः| अताऽनन्तनति॥ 

मेदाभेदपू वपच्तसुचदयस्य सङ्तिमाहइ । तस्िन्नेवेति। पश्वादि- 
त्वे नाभेद्ः, कुण्डला ख्यस्य स वावस्थावि्षस्य कुण्डलुत्वेन मेदः, तथा 
जीवस्य ब्रद्यत्वेनामेरो जोवत्वेन भेदः, यदा सखयंपरकाष्योरेकतेजस्व- 
अमावच्छेदेन मेदामेदवन्नोवपस्योर्पि रवोनेवात्मवधमण भेदाभर 
श्रुतिबलात् खोकायाविति इचदयाथैः। कुण्डलत्वं बलयाकारत्वं खा- 

5 0 
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निरालम्बन एव स्यात्, अजत उभयव्यपद् शरश्नादर्दिङुण्डरवद् च 

तच्च भवितुमहंति यथादिरित्यमेदः कुण्डलाभेग प्राग्वा दीनि 
च भेदः एवमिदापीति॥ 

प्रकाशाश्रयवद्ा तेजस्त्वात् ॥ रत ॥* 

च्रथवा प्रकाशाश्रयवदेतत् प्रतिपत्तव्यं, चया प्रकाशः सा- 

विचस्तदाश्रवश्च सविता नात्यन्तभिन्नादभावपि तेजस्वाविशे- ` 

षात् चरथ चभेद्व्यपदेश्भाजे भवतः एवमिदापोति ॥* 

पूववद्वा ॥ २९ ॥ 

यथा वा पूर्वमृपन्यस्ं प्रकाशादिवचखावेशे्मिति तयैव त- 

इ वितुमदंति। तथा दयविद्याक्लतलाडन्धसय विद्यया माच्च उप- 

पद्यते यदि पुनः परमाथत एव बद्धः कञ्िदात्माऽदिङुण्डल- 

न्यायेन वा परस्यात्मनः संस्यानश्धतः प्रकाशाश्रयन्यायेनैत्रैकदेश- 

श्ठतेाऽभ्दपगम्येत ततः पारमा्थिंकस्य बन्धस्य तिरख्कतमशक्य- 

लाक्रोचशास््वैचथ्यै प्रसच्येत। न चाचाभावपि भेदाभेदा 

शृतिस्ठु ल्यवद्ापदि शति अभेदमेव हि प्रतिपाद्यल्ेन निदिभशति, 

-~--- - 

मोगत्वं चक्राकारत्वं, प्रांशुत्वं दोघेदण्डाकारत्वं उदर्तमु खत्वं खादि- 

श्रब्द्ायः॥ 

सिद्धान्तखूचं। पवेवद्वेति। धमभमेदेनकधमग वा भेदाभ्दखीकारे 

सदस्य सत्यत्वादभेदवदस्यानिदत्तिः स्यात् । रखकचरव भेदाभेदखीकार 

# ॥ ९८ ॥ च्टचभाष्यस्य पू वेषचद्चान्तभूतत्वेन स्टलाब्र टोक। कतेति प्रतोयते ॥ 
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भदन्त पवप्रसिद्धमेवानुवदति ्रथान्तरविवक््या । तस्मात् 

अ्रकाशवच्ावैगेव्यमित्येष एव सिद्धान्तः ॥ 

प्रतिषेधाच ॥ २०॥ 

दइतञ्चैष एव सिद्धान्तः यत्कारणं परस्मादात्मनेाऽन्यत् चेतनं 

प्रतिषेधति शास्त्रं "नान्योाऽताऽस्ि द्रष्टः इत्येवमादि “त्रथात 

रादेशे नेतिनेति तदेतत् ब्रह्मापूवंमनपरमनन्तर मवाद्य' दति 

च । ब्रदह्मव्यतिरिक्रप्रपञ्चनिरकरणएात् ब्रह्ममाचपरिशेषाच्ेष 

एव रस्द्धन्त दति गम्यते॥ 

परमतः सेठन्मानसम्बन्धभेद् व्यपद् शेभ्यः ॥ २१ ॥ 

यदेतन्निर स्तसमस्तप्रपञ्चं ब्रह्म निधारितं असमात् परमन्यत् 

तत्तमस्ति नास्ति इति श्रुतिविप्रतिपत्तेः संशयः, कानिचि- 

दाक्यान्यापातेनेव प्रतिभासमानानि ब्रह्माऽपि परमन्यत् 
तत््वं॑प्रतिपादयन्तीव तेषां परिद्दारमभिधातुमयमुपक्रमः 

क्रियते, परमते ब्रह्य णाऽन्यत् तत्वं भवितुमदंति। कुतः, सेतु 

व्यपदेशात्, उन््रानव्यपदेशात्, सम्बन्धव्यपदेशात्, भेदव्यप- 

देशाष्ठ। सेतुव्यपदेशस्तावत् “थ य च्रात्मा स सेतुवि- 

लाके विरोाधकयचेच्छेद इत्यपि ज्वं, तस्मात निष्घपच्चं चिदेकरसं 
ब्रद्य तत्पद लच्छमल्ति इति सधं ॥ 

यदुक्तं नेति ने्यादिञ्र॒तिभिः ब्रद्यातिरिक्तं वस्त निधिष्यत डति 
तदयक्त। सेत्वादिखतिभिव्लन्तरास्तित्वं भानाटित्याच्तिपति । परमत 

डति। यद्यपि यक्चाद्यधिकरणे सतुण्ब्दा विधारकत्वेन गणा या. 

ख्यातः तयाप्युन्मानादिश्चतीनां गतिमजानताऽयं मूवपच्तः, तचा- 
5 0 । 
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छतिः' इत्यात्मशब्दाभिडितस्य ब्रह्मणः सेतुलं सङ्लोतंयति । 

सेतुशब्दख डि लोकं जलसन्तानविच्छेदकारके स्टद्ावौदिप्रचय- 

प्रसिद्धः, इद च सेतुशब्दः च्रात्मनि प्रयक्त इति लैकिकसे- 

तारिवात्मसेतारन्यस्य वस्तुनाऽस्तित्वं गमयति “सेतुं तोलः दति 

च तरतिशब्द प्रयोगात्, यथा लोकिकं मेतं तोल जाङ्लम- 

सेतं प्राञ्चति दति गम्यते, एवमात्मानं सेतु तील अनात्मान- 

म्सेतु प्राप्नाति इति गम्यते। उन््रानव्यपद्शख भवति (तदेतत् 

ब्रह्य चतुष्यादष्टाशफं षोाडश्कलं' इति। यच लाके उज्ित- 

मेतावदिदरमिति परिच्छिन्नं काषापणादि तताऽन्यदस्स्तिदति 

प्रसिद्धं तथा नह्मणाऽप्यन्मानात् ततेाऽन्येन वस्तुना भवितव्य 

मिति गम्यते । तया सुम्बन्धव्यपद्शे भवति सता सम्य तर्ा- 

सम्पन्ना भवतिः इति शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना सम्परिव्व- 

क्तः' दति च, अमितानां च मितेन सम्बन्धा दृष्टः यथया नराणं 

नगरेण। जीवानां च ब्रह्मणा सम्बन्धं व्यपदिशति सुषु । अत- 

स्ततः परमन्यदमितमस्ति दति गम्यते। मेदव्यपदेशद्ैनमर्थे 

न्मानादिखतीनां मुख्यत्वात् सद्यं ब्रद्येति फलं सिडधान्तेतूक्तादितीय 
तत्द् लच्यसिद्धिरिति विवेकः ब्रह्य सद्यं सतुत्वात् लाकिकसेतुवत् 

तोयत्वश्चतेश्ेत्याह | सेतुं तीत्ति । जाङ्गलं वातश्चयिमिति वद्याक्त 

वातप्रचरा दशा जाङ्गलं, इहतु देशमा ग्माह्यं। दिश्श्चतखः कला 

प्रका्रवाच्राम पादः, एथिवयन्तसरोत्तं द्याः समन इत्धनन्तवान्नाम पादः, 
अभिः खयख्न््रो विद्यदिति ज्यातिष्रान्नाम पादः, चचतः ओआचं वाद्धन 

इत्याप्रतनवान्नाम पाद् इति चतुष्पाद्द्य, पाद्ानामदधानि ख्या शफा 

्अस्यत्यदटाशफ, पाद्षु चतुषु प्रद्यकं चतखः कला इति षाडश्कलमि- 
त्यथः। घाडश्रपलपरिमितं तास्बं काषापणसंज्ञं भवति तद्त् सद्वयं 



[अ ०३।पा०२] ष्राङ्रब्रदह्ारचभाष्ये | ८३ 

गमयति, तथाडि श्रय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पर्- 

षा दृश्यते इत्यादित्याघारमोश्वरं व्यपदिश्य तता मेदेना- 

च्ाधारमौश्वरं व्यपदिशति श्रय च एषोऽन्तरच्चिणि पुरूषो 

इणश्वते' दति । च्रतिदेशं चा्ामुना रूपादिषु करोति "तस्ये 

तस्य तदेव रूपं यदमूग्य रूपं यावमुव्यगेष्छी ते गेष्ा यन्नाम 

तन्नाम? इति। सावधिकद्चेश्वरत्वमुभयोाव्यपदिशति ये चामृ्नात् 

पराञ्चा लोकास्तषां चेष्टे दवकामनाञ्चेत्येकस्य ये चैतस्मादवाञ्चो 

लोकास्तेषां चेष्टे मनुय्यकामनां चेत्येकस्य यदं मागधस्य रा- 

ज्यमिदं वेदे दस्येति। एवमेतेभ्यः सेलादिव्यपदेशेभ्या ब्रह्मश 

परमस्ति दृत्येवं प्राप्रे प्रतिपद्यते ॥ 

सामान्यात् तु ॥ ३९। 

तुशब्देन प्रदशितां प्रात्निं जिरूणएद्धि। न ब्रह्मणाऽन्यत् कि- 

चखिद्धवितुमर्दति प्रमाणाभावात्, न दयन्यस्यास्ििे किञ्चित् 

प्रमाणमपलभामद, सवस्य दि जनिमता वस्तुजातख जन्मा 

दि ब्रह्मणा भवति इति निधीारितं, च्रनन्यलं च कारणात् 

ब्रह्य परिमितत्वादित्यथः | सम्बन्धित्वाच्च नगरवदिव्यादइ। तथा सम्ब 
न्धेति। न्यदमितमिति असह्वातमिग्य्थः। अन्यस्पर्र अल्पत्वेन 
मितत्वनियमादिति मन्तं, भदेनाक्तत्ाच घटवदि्याह। मेदव्यप- 
दशखेति। च्याच्िख्धस्यामुनाददिव्यस्घेन सद्ति यावत्। च्ाघा- 
रतेाऽतिदेशतख् मेदम्क्राऽवधिताऽपि तमा । सावधिकद्धेति। 

सिडान्तदधचं व्याचष्टे | तुश्रब्देनेव्यादना। यद॒न्यत तत किं सा- 
नादिवान् असाधनादिवान् वा, नाद्यः मानाभावात, कावस्य ब्रद्या- 
नन्यत्वनिणवाचेद्युक्ता न द्रितौोवः प्रागत्पत्तेरदयत्वावघारणादित्याद। 
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कार्यस्य। न च ब्रह्मातिरिक्तं किखिद्जं सम्भवति (सदव 

सान्येदमय आआसोद्कमेवादितोयंः इत्यवधारणात्, एकविज्ञा- 

नेन च सवंविज्ञानग्रतिज्ञानात् न च ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्खस्तिल- 

मवकल्पते। ननु सेवादिव्यपदेभाः ब्रह्मव्यतिरिक्तं तत्वं खच- 

यन्ति इत्युक्तं नेत्युच्यते। सुतुव्यपदशस्तावत् न ब्रह्मणा वादयश्च 

सुद्धां प्रतिपादयितुं चमते, शेतुरात्मेति द्याद न पनस्ततः 

परमस्ठिः इति। तच परस्खिन्नसति सेतुलं नावकल्यत इति 

परं किमपि कच्येत, न चेतब्याय्यं चटा दयप्रसिद्धकल्यना। 

रपि च सेत॒व्यपदेशाद्ात्मनोा सौीकिकसेतुनिदशंनेन *सेतुवा- 

द्यवस्त॒ तां प्रसच्नयता शटद्ारूमयतापि प्रसज्यत न चैतद्यां 

च्रजलादिश्रतिविरोधात्। खेतुसामान्यात् तु सेतुशब्द आआ- 

त्मनि प्रय॒क्त इति ्रिव्यते, जगतस्तन्मयाद्ानाच्च विधारकलवं 

सेतुसामान्यमात्मनः, अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकत च्रा- 

त्मा सयते। सेतुं तोलेत्यपि तरतेरतिक्रमासम्भवात् प्रा- 

पनात्यथं एव वतेते, यथा व्याकरणं तोणं इति प्राप्त इत्यच्यते 

नातिक्रान्तस्तदत् ॥ 

नच ब्रद्यव्यतिरिक्तमिति | उक्तान्मानानामागमबाघ इति भावः। 

उक्तं स्मारयित्वा हेतूनामसिद्धिमाद। नन् से(त्रत्यादिना। किंसेतु 

अत्या परसिदिरयदा, नाद्य सत्यका दितीयं शङ्कते। तच परखि- 

चिति । सेतुत्वलिङ्गेनादितीयत्वखतिबाधनमन्यास्धमिव्याइ। न चेति| 

लिङ्द्धासिद्धमिव्याद। अपि चे(ति। विधार्कत्वन्त् कल्पित{दितीया- 

पच्तयापि च्यत ड्ति भावः तीण्त्वं हदेतुरप्यसिद्ध इव्याद | संतु 

त}त्वति ॥ 

४ सवाद्यवस्तताभिति वधं का०। 
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बृद्यथेः पाद वत् ॥ ३३ ॥ 

यद णुक्तमुन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति तत्चाभिधोयते। 

उन्द्रानव्यपदेगाऽपि न ब्रह्य॒व्यतिरिक्रवस्व स्तिलप्रतिपत्यथः, कि- 

मर्थस्तदिं बद्यथैः उपासनार्थं दति यावत्। चतुव्यादष्टाशफं 

*वाडशकलमित्येवंरूपा बुद्धिः कथंनु नाम ब्रह्मणि स्थिरा खा- 

दिति विकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मानकल्यनेव क्रियतेन दयवि- 

कारोऽनन्ते ब्रह्मणि सर्वैः पुंभिः शक्या बुद्धिः खापवितु, मन्द - 
मध्यात्तमवुद्धिलात् पुंसामिति पादवत् । यथा मनच्राकाशयोा- 

रध्यात्ममधिदेवतच्च ब्रह्मप्रतोकये रान्नातयेाखलारो वागादय 

मनः:सम्बन्धिनः पादाः कच्यन्ते, चलारखान्याद् य आआकाशसम्ब- 

च्िनः च्राध्यानाय तद्त् । अथवा पादवदिति, यथा काषौा- 

पणे पाद्विभागे व्यवहारप्राचूयाय कल्यते, न दि सकलेनेव 

काषापणेन सवेदा सवं जना व्यवदतुंमोशते क्रयविक्रयपरिमा- 

एानियमात् तद्दित्यथैः॥ 

परिमितत्वमप्यसिद्मिग्याह | बद्यथं इति । वाकपाणचन्तुःखा- 
चाणि मनसः पादाः अभ्िवाय्वादित्यदिश् अआकाण्रस्य पादाः ध्याना 
कल्िताः तदत् ब्रद्धयण उन्मानमित्य्यः। लाकिकं टदटान्तमाइ। अथ 

वेति । पाद्कल्यनां विनापि व्यवद्धारः किं न स्यादित्यत आ । 
नदीति | काघोपगणस्य यवद्धाराय पाद्कल्पनावत् मन्दधियां ध्यानव्यव- 

हाराय तब्रद्यण उन्मानकल्पनत्यघेः | 

# पाडशपलमिति वधर का०। 



८३६ रलन्नप्रभाभासिते। [अ .।पा०२|] 

स्थानविशषात् प्रकाशदि वत् ॥ ३४ ॥ 
टह खे दयारपि व्यपद्श्याः परिदारोाऽभिधघीयते। 

यदप्युक्तं सम्बन्धव्यपदेशाद्भेदव्यपदेशाच्च परमतः सखादिति। 

तदप्यसत् । यत एकखाऽपि स्थानविशेषापे्वया एतै वअपदे- 
शावपपद्येते। सम्बन्धव्यपदेभे तावदयमथः वुद्यादुपाधिखान- 

विशेषय गादुदधू तस्य विरेषविज्ञानस्यापाध्येपशमे य उपश्रमः स 

परमात्मना सम्बन्ध इत्युपाश्यपेचयेपचर्चते न परिमितला- 

पेत्तया। तथा अद व्यपदेशाऽपि ब्रह्मण उपाधिभेद्ापेच्चयेवेाप- 

चर्यते न खरूपभद्पेक्तया प्रकाशादिवदिल्युपमेपादानं । 

यथैकस्य प्रकाशस्य सायंस्य चानद्धमसस् वेपाधियागादुपजा- 

तविशचेषस्मापाध्येप्मात् सम्बन्धव्यपदेशेा भवति उपाधिभेदाच 

मेद्व्यपदेशः | यथावा *षच्याकाशाकाशादिषूपाश्यपेक्तयेवेते 

भेदव्यपदेशः भवतस्तदत् ॥ 

उपपत्तेश्च ॥ २५ ॥ 

उपपद्यते चाचेदृश एव सम्बन्धो नान्यादृशः। यथा 'खमपो- 

ता भवतिः इति इदि खरूपस्म्वन्धमेनमामनन्ति) सखरूपस्य 

सम्बन्धसलि कल्पिता न सव्यदितीयसाधको इत्याद | सथानेति। 
स्थानमपाधिबन््यादिः रखकस्यवाप्राधिना मिच्नस्यापाधिणशन्ता सत्यां 

सम्बन्ध उपचयते। यथया सारालाकाट्रङ्ल्याद्यपाधिना भिन्नस्यापा- 

धिवियोगे मदानाकाद्यात्मना सम्बन्धापचारस्तदत् ता हौव्यचत्तषा 

स्थानयाभद्ा्िररमयपरूषभेद कल्पनेत्यथंः॥ 

मख्यावेव सम्बन्धभेद्ा किं न स्यातामि्यचर खच उपपत्तेशेति॥ 

# स्ट्चो पाणाकाशति वध्र का 



[ख ०३।पा ०२] शा ङर ब्रद्य रचभाष्य। ८३७ 

चानपायिल्वात् न नरनगरन्यायेन सम्बन्धा घटते, उपाधि- 

छुतखरूपतिरोभावात् त॒ खमपीता भवतिः इत्युपपद्यते। 

तथा भेदरोाऽपि नन्यादृशः समवति, बङ्तरश्रतिप्रसिद्ध 

केश्चरत्वविरोधात्। तथा च श्रुतिः एकस्याप्याकाशस्य स्थान- 

छतं भेदव्यपदेशमुपपादयति योऽयं वद्िद्धा परूषादा- 

काशे योऽयमन्तःपुरष ्आकाशेा योाऽयमन्तद्द्य आकाशः" 

दति च॥ 

तथान्यप्रतिषेधात् ॥ र६ ॥ 

एवं सेल्वादिव्यपदेशान् परपक्तदृेदठनुन्् सम्प्रति खप्तं 
देत्वन्तरणेापसंदरति । तथा अन्यप्रतिषेधात् अपि न ब्रह्मणः 

परं वस्वन्तरमस्ति दति गम्यते। तथा डि स एवाधस्ता- 

द् दमेवाधस्तादाद्दमैवाधस्तात् स्वं तं परादाद्योऽन्यतरात्मनः स 
वेद ब्रह्मैवेदं सवेमात्मैवेदं सवं नेद नानास्ति किञ्चन यस्मात् 

परं नापरमस्ि किञ्चित् तदेतद्र द्यापुवेमनपरमनन्तरमवा- 

द्यम्' इत्येवमादि वाक्यानि खप्रकरणएस्थान्यन्याय॑लेन परिणेतु- 
मशक्यानि ब्रह्मव्यतिरिक्रं वस्वन्तरं वारयन्ति। सवान्तर्- 

श्रतेख्च न परमात्मनाऽन्तरोऽन्य आत्मास्तीत्यवगम्यते। 

खरूपेग ब्रद्धयणा जीवस्य सम्बन्धा भेदनिदत्तिरत्पा युज्यतेनमख्यः 
संयोगादिः वस्त॒दया सत्त्वात्, तथा भेदोऽपि न खत रकत्वश्चते- 
सित्यधेः ॥ पू 
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८३८ रलप्रभाभासिते। [अ ०द।पा०२] 

अनेन सवेगतत्वमायामशब्दादिभ्यः | २७ ॥ 
नेन रसेलादिव्यपदेश्निराकरणेन अन्यप्रतिषेधसमाश्रयणेन 

च स्ैगतव्रमप्यात्मनः सिद्धं भवति, अन्यथा दि तन्न सिष्येत्। 

सेत्वादिव्यपदेशेषु दि मुस्येव्वङ्गोक्रियमाणेषु परिच्छेद आत्मनः 

प्रसच्येत, सेतादीनामेवमात्मकतात्। तथान्यप्रतिषेधेऽप्यसति 

वस्तु वस्वन्तराडावतत इति परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । 

सर्वगतलद्चास्यायामशब्दादिभ्येाऽवगम्यते। ्रायामश्ब्दा व्यात्चि- 

वचनः शब्दः "यावान् वायमाकाशस्तावानेषोाऽन्तददय च्रा- 

काशः, “च्रकाशवत् स्वगत नित्यः" ज्यायान् दिवा ज्याया- 

नाकाशात्, नित्यः सर्वगतः स्ाएर च लाऽयम्' इत्येवमादयो हि 

यतिरूतिन्याचाः सर्वगतत्रमात्मरनाऽवबाधयन्ति॥ 

फलमत उपपत्तेः ॥ इे८ ॥ 
तस्येव इ ब्रह्मणे व्यावदारिक्यामीगशिचीभितव्विभागाव- 

रायामयमन्यः खभावेा वण्यते, यदेतदिष्टाजिष्ट्ामिश्रलच्णं 

कमफल संसारगेचरं चिविधं प्रसिद्धं जन्तूनां, किमेतत् कमणा 

नन् दितोयाभावे सवेगतत्वश्चतिविरोाध इत्यत आह । अनेन 
सर्वगतत्वमिति। दितीयं सत्यवत् सेत्वादिवत् ब्रह्मगाऽल्यता स्यात् 
यचान्यत्पश्यति तदल्यमिति खतेः। किञ्च निरवयवासङ्गव्रह्मणः सत्य 

पपद्धसम्बन्धयेगात् तवेव सवंगतत्वश्रुतिविरोध इति भावः। अधि- 
चा > नाध्यस्तं जगद्याप्तमध्यस्तत्वात् रज्वा व्याप्तसवेवदिति न्यायः॥ 

र्वं तत्पदलच्छं संपराध्य वाच्यायमादइ। फलमत उपपत्तेः। निवि. 

श्रषत्वादन्यः खभावः फलदेतुत्ाख्यः। इष्टः सुखं देवादीनां, अनिष्टं 



| 
| 
| 
| 

[अ०६।पा०२ | शङ्कर ब्रह्य ङ चभाष्ये | ८२९ 

भवति ्रादाखिदौश्वरादिति भवति विचारणा। तत्र तावत् 

प्रतिपद्यते। फलमत: ईश्वराद्धवितुमरंति । कुतः उपपत्तेः । 

स दि स्वीध्यक्तः खृष्टिखितिषं दारान् विचिचान् विदधदशका- 

लविशेषाभिज्ञत्वात् कर्मिणां कमनुखूपं फलं सम्पाद् यतील्यु- 

पपद्यते कमंणस्वनुक्एविनाशिनः कालान्तरभावि फलं भव- 

तोत्यनु पपन्नं, अभावात् भावानुत्पत्तेः) स्वादेतत् कमं वि- 

नश्यत् खकाल एव सखानुरूपं फलं जन यित्वा विनश्यति, तत्फलं 

कालान्तरितं कतो भोाच्छत दति) तदपि न परिग्रएुध्यति, 

प्राक् भाक्तुम्बन्धात् फलत्वानुपपन्नेः। यत्कालं दि यत्सुखं 

दुःखं वात्मना मुज्यते तस्येव लाक फलं प्रसिद्धं। न द्यसम्ब- 

द्धस्यात्मना सुखस्य दुःखस्य वा फललं प्रतियन्ति लैीकिकाः 

~~ 

दुःखं नारकीं, व्यामिच्रं मनृष्याणां, सासो जन्मग्टतिप्रवाहः संसारः 
गेचरः आख्यो यस्य तत््ंसारगाचर। खच कमश्चरयोाः पालद्ेतुत्व- 
खतः संग्रयमादह | किमिति। अच पुव॑पच्ते फलद्ातुरीखर्स्य तत्पद्- 
वाच्यस्यासिद्धलंच्यासिडिः सिडधान्तं तत्सिद्धिरिति फलभेदः पृवाक्त- 
जिविश्षत्वमपजोबयय फलद्ाटत्वमपौखस्स्य नालति, इति प वपच्तात्या- 
नात् सङ्कतिः। यद्यपि सवेगतत्ववत् फलद्ाटत्वं ववद्धारद्ण्ायां 
सिध्यति तथापि कमेण खव फलद्ाटत्वमिति एङ्गानिरासनोक्तलच्या- 
यंनिव॑हकवाचखार्थनिणेयाचमस्याधिकरणस्यारम्भ इति मत्वा सि. 
दान्तं तावदादइ । तच तावदिति। खगादिकं विश्ि्देगष्रकालकम- 
भिन्नदाटकं कमफलत्वात् सेवाफलवत इव्युपयत्तिः| यागादिजियास्यं 
कमे तावत् च्तणिकं तत् किं खनाश्टात् पालं जनयति उत पालं 
उत्पाद्य नश्यति आदखिदपुवात् पाललिद्धिः, नाद्य याइ । अभा 
वादिति । डितीयं शङ्कते | स्यादिति । कमनाशच्तगमारभ्याननियक्त- 
खगेसुखादिसन्चे मानं नाल्तिडति दरूषव्ति | तदपौव्ादिना | दटतीयं 
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८४० रन पभाभासिते। [अ ०३।पा०२]] 

अथाच्येत कमकायादपवात् फलमत्यत्त दति, तदपि ना- 
पपद्यते, अपृवेस्याचेतनस्य काषटलोष्रसमस् चेतनेन प्रवतिंतस्य 
म्रहृत्यनुपपत्तेः। तदस्तिले एव प्रमाणाभावात् चअथापत्िः 

प्रमाणमिति चेत्, न, ईश्रसिद्धरथापत्तिच्यात्॥ 

श्रुतत्वाच्च ॥ २९ ॥ 
न कवलम्पपन्तरवेश्वरं फलदेतुं कल्पयामः किं तदं 

खरतव्वाद्पौश्वरमेव फलदेतुं मन्यामदे। तथा दि ज्रुतिभवति 

सवा एष मदानज श्रात्मान्नादा वसुदानः इल्येवंजातो- 

यका॥ 

धम जेमिनिरत एव ॥ ४०॥ 
जेमिनिस्वाचायौा धमं फलस्य दातारं मन्यते। अरत एव 

ताः अुतेरुपपत्तेश्च श्रूयते तावदयमथः -खगंकामे यजेत (4 

£ = = 

्रङ्ते। अथेति । युवे किं खतन्तमेव फलदानाय प्रवतंते चेतना- 
धिद्छितं वा, नाद्य डव्याहइ। तदपीति । इदितीये वददानभिन्जीवस्या- 
धिदाटत्वायोगात् इंश्रस्याधिराटत्वसिद्धिरिति भावः। यीएवादेना- 
पुवं नास्ति इन्याह । तदस्तित्वं इति। च्णिकयागादेः श्र॒तखगा- 
दिदहेतुत्वानुपपत्या स्थाय्यपुवसिड्िरिति चेत्र, कमभिराराधितादी- 
खरादेव स्थायिनः फलसिद्धेरिव्यर्थः। केवलतकणागुवे न सिध्यतीति 
भावः॥ । 

छता खग्रेऽनष्रयवान्' इत्यचादाद्ताभिः च्य इह रमणीयचरणाः" 
स्व्यादिखतिस्मृतिभिरपुवसिडिच्छेत्ताभिरीशखरस्यापि फलदाटत्वं खी- 
कायमिव्याद्। अखतत्वाच्ेति खचकारः। अन्नमासमन्तात् प्राणिभ्यो 
ददातीव्यन्नाद्ः | वसुदाना अता धनदाता, कमणोऽपूवस्य वा जडत्वे 
नापकर्गमाचत्वात् खतन्ल इश्वर खव पलद्ातेति सिडान्ता दशितः 

सदानं पूवप्तयति । धरमममिति । विधिश्रुतिविष्ययः। तस्य लिङ- 
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इत्येवमादिषु वाक्येषु, तत्र च विधिभ्रुतेविषयभावापगमाद्यागः 

खगस्योत्पादक इति गम्यते, अन्यया द्यननुष्टाटकोा चाग 

पद्येत तचराखेपदेशतचथ्यं स्यात् । नन्वनुच्णविनाभरिनः 
कमणः फलं नोपपद्यत इति परित्यक्ताऽयं पत्तः, नैष दोषः । 

शतिप्रामाण्यात्। श्रुतिश्ेत् प्रमाणं यथाऽयं कम॑फलसम्बन्धः 

श्रुत उपपद्यते तथा कल्पयितव्यः, न चानुत्याद्य किमय्यप॒व 
कमं विनश्यत् कालान्तरितं फलं दातु शकोति, चरतः कर्मरा 

वा च्छा काचिदुत्तरावस्था फलस्य वा पूवावस्थाऽपूवं नामास्ति 

दति तक्यते उपपद्यते चायमथैः उक्तेन प्रकारेण, ईश्वरस्तु फलं 

ददाति दृत्यनुपपन्नं, अविदस्य कारणस्य विचिचकाया- 

नुपपत्तर्वष्नेधु्छ प्रसङ्गात् तदन्टानव्रेयश्यौ पत्तेश्च, तखमाद्ध- 
मादेव फलमिति ॥ | 

© नि ०५ - 

पव॑ तु वाद् रायणो देतुव्यपदेश्पत् ॥ ४९ ॥ 
वाद्रायणस्वाचायः पूवक्तमेवेश्वरं फलदेतुं मन्यते केव- 

यस्य प्रेरणात्मनोा यागो विघयस्तद्भावावगमाद्यागः खगसाधनमिति 
गम्यते । यागस्य साध नत्वाभावे पेरणानुपपत्तेरिव्यथः। अपुवंदारा | 
कर्मणः फलमपपद्यत रत्यक्ता सिडान्तं दूषयति रंशखरस्िति। 
इरः किं कमानपेच्तः फलं ददाति तत्सापच्ता वा, आद्य खाइ | 

अविचिचस्येत्यादिना | दितीयं संवद्नसंसकारमाचात् कटादा वेष्ट 
नवत् कमाप्वादव फलसिद्धेः किमीखरेणति भावः। अच वयं वदाम 
चन्दनकगटकादिददटसम्पच्येव सुखादिसम्भवे छतं धमीधर्माभ्यामिति 

सतिबलात् तद्पच्तायां इश्रगण किमपराद्ध। अतः इश्वरानपत्तात् 

केवलात् कमणः फलमित्ययुक्तमिति॥ 

सिडान्तयति । पूव॑न्त्विति | अचेतनख कर्मणः खतः खटत्ययोगात् 
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लात् क्मणेाऽपुवाद्धा केवलात् पालमित्यचं पत्तस्तु शब्देन व्याव- 

त्यते । कमोपेक्तादपूवापेक्तादा यथास्तु तथास्तु ईश्रात्फल- 

मिति सिद्धान्तः कुतः, देतव्यपदेशात् । धमाधमयारपि डि 

कारयिटलेनेश्वरोा देतुर्व्य॑पदिश्यते। फलस्य च दान “एष 

दयेव साधु कमं कारयतितं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषतेएष ख 

एवासाधु कम॑ कारयति तं यमधेा निनोषतेः इति। सयते 

चायमया भगवद्धौतासु- 

श्योयायां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽचितुमिच्छति। 

तस्य तस्याचलां श्रद्ध तामेव विद धाम्यदं॥ 

सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मी दते । 

लभतेच ततः कामान् मयेव विहितान् हितान्"? ॥ इति। 

सववेद्ान्तेषु चेश्चरदेतुका एव खष्टये व्यपदिश्यन्ते । तदेव 

चे्रस्य फलद्ेतुलं यत् खकमोनृ रूपाः प्रजाः जति, वि- 

विचकायानुपपत्यादयाऽपि दोषाः छतप्रयन्नापेचल्ादौश्वरसख. 
न प्रसज्यन्ते। 

द्तिग्रीमच्छारीरकमीमांसाभाय्ये मोशङ्ःरभगवत्पादक्ते 

ठ तीयाध्यायख्च दितोयः पाद्ः॥०॥ 

सवादिदृद्टान्तानुसारिगश्ुतेबंलीयस्वात् सव॑वेदान्तेष्वीश्वरस्य जगद्ध- 
तुत्वखतेश्ेख्राधिितात् कमणा जगदन्तःपातिफलसिद्धरिति समु- 
दायाचंः॥ 
इति ओीमत्परमदंसपसित्राजकाचायं खीगेविन्द्ानन्दभगवत्पाद- 

छता श्ासोरकव्याखयायां भाव्यरलप्रभावां टतीवस्याध्यावस्य दितीयः 
पाद्ः॥* ॥ 



ॐ परमात्मने नमः| 
०926 

ए न 9 क स, 

सवेवेद्ान्तप्रत्ययं चाद् नाद्यविग्रषात्। १॥ 

व्याख्यातं विन्ञेयस्य ब्रह्मणस्तत्वमिद्ानीन्त् प्रतिवेदान्तं 

विज्ञानानि भिद्यन्ते न वेति विचायते। ननु विज्ञेयं ब्रह्य 

पूर्वपरादिभेदरदितं एकमेकरसं सेन्धवघनवद् वधारितं, तच 

ता विज्ञानभेदाभेदचिन्तावतारः। न डि कमंबद्खलवत् 

ब्रह्मणे बड्लमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपाद् विषितमिति शक्यं वन्नः 

ब्रह्मण एकलात् एकरूपत्वाच्च ¦ न चेकर्ूपे ब्रह्मण्यनेकशूपाणि 

ॐ विघ्नवि नाय नमः | 

मातण्ड घ्वान्तनाशाय चिलाकखामिनं मट् | 

विघ्ने विघ्नविध्वस्त्यं प्रणमामि म॒ङमङः॥ 

ब्रद्यखर्पं निच्यायं तदन्ञानसाधनापासनाखरूपमाद। सव॑वे- 

दान्तप्रत्य्य चादनाद्यविश्ेवादिति । पादसङ्तिमाइ | वयाख्यातमिति। 
पवेपादे तत्त्वंपदाथविवेकः क्तः इह तत्फपलवाक्यायच्ानमानन्दादय 

प्रधानस्येति खचेणप॒नरक्तापेत्तितपद्तद्वाचाथापसंद्ारण निद्ायंत 
डति फलफलिभावः सङ्गतिः । सगुणवाक्यायविद्याचिन्ता तु तबि- 
द्यानां चित्तेकाग्धदारा निर्गुणन्नानसाधनलत्वात् क्रियत इति मन्तय्यं 
सम्म्रति निर्गणच्नानं भेदाभेदविचार्विषयेत्वेनाक्तमिति मन्वान खा. 
च्िपति । नन्विति । वेद्यभेद विद्याभेद चिन्ता स्यात् ब्रद्यणस्त वेद्यस्ये- 
क्यात् न चिन्तावसर इूव्थः। ब्रद्धयक्चऽपि घमभ्दाचिन्ताड्व्यत खाइ) 

र्करूपत्वाचेति | निचमत्वादित्यथः। रखकरूपऽपि ब्रद्मण्नकप्रकारस- 
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विज्ञानानि सम्भवन्ति, न दयन्ययाथाऽन्ययान्ञानमित्यभान्तं 

भवति । यदि पुनरेकस्मिन् ब्रह्मणि बहनि विज्ञानानि वेदा- 

न्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषामेकमभ्रान्तं चान्तानीत- 

राणीत्यनाश्वासप्रसङ्गा वेदान्तेषु, तस्मात् न तावत् प्रतिवेदान्तं 

ह्मयविनज्ञानमेद आग्रङ्कितुं शक्यते, नाप्यस्य चादर्नाद्यविशेषा- 

दभेद उच्यते, ब्रह्यविज्ञानस्याचादनालक्तणलात्। अविधि- 

ग्रधि वस्तुप्यवसायिभि्द्यवाक्येन्रद्याविज्ञानं जन्यत इत्य- 

वा चदाचा्यः “तन्तु समन्वयात्" [वे०अ०१।पा०१। ०४] 

दूत्यतच्र। तत्कथयमिमां भेदाभेदचिन्तामारभत इति, `तद्ु- 

च्यते । सगणब्रह्मविषया प्राखादिविषया चयं विज्ञान- 

म्भवामेदग्रङ्का इत्यत अह] न चेदयादिना। पुवपत्ते ्ञानभेदश्ाङ्गा- 
नु पपत्तिमुक्कवा चेदनाद्यभेदाज्ज्ञानाभेद रति सिदधान्ताऽप्ययुक्त इ- 
त्या । नाप्यस्येति | रवं पादारम्भमात्तिप्य समाधत्ते | तदुचत इति। 

सगगणवद्याखेव भेदाभेदचिन्ता कियते निगणविद्यायां त्क्व सिडध- 

सिति वायारू्पगणापसंदहारमाचं करियते वाक्वाथनिणयायेति भावः। 

पच्चाधिप्राण इइ ए़णडिल्यवेश्वान रादि विद्या मिथोाभिन्ना इति “ना- 

नाण्व्दादिमेदात्" इव्यच वच्छते। अच तु मियोाभिन्नास्ताः किं प्रतिशाखं 

मियन्ते न वेति नामादिभेदाच्चादनाविश्घाच्च संश्यः। पूर्व॑पक्े 
विद्यामेदाद्रणानपरसंहारः सिडधान्ते त्वभेदादुपसंदह्ार इति फलभेदः 

प॒वतन््े एखान्तराधिकरणपुवपतच्तरच नामरूपधमविष्रेषपुनरुक्ति- 
निन्द् षर क्तिसमाप्तिवचनप्रायश्ित्तान्याथदणनात् शाखान्तरे कमभेद 

स्यादिति । तचाक्ता देतवा नामदयोा विद्याभेदथमिद्ायन्ते अथेष 

च्योतिरयेष ज्यातिरंतेन सदहखदच्तिगेन सवं यजेतेत्यत्र प्रत्या. 

तिष्टोमानुवादन सदखदचत्तिगभ्यगुणविधिमाण् ङ्च ज्यातिरितिपदस्य 
कमीन्तरनामत्व सम्भवे व्याति रोमलच्कत्योगाद् प्रकरण विच्छेदाच 
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भेदाभेद बिन्तेत्यदोाषः। अच दि कमैवदुपासनानां भेदाभेदे 

सम्भवतः, कमवदेव चापासनानि दृष्टफलान्यदृटफलानि 

चोच्यन्ते क्रमम॒क्तिफलानि च कानिदित् सम्यगृज्ञानोत्य- 

त्िद्धारेण ¦ तेष्वेषा चिन्ता सम्वति किं प्रतिवेदान्तं विज्ञा- 

नभेद आहास्ित् नेति। तत्र पृेपच्तदेतवस्तावदु पन्यखन्ते, 
नाख्नस्तावद्धेद प्रतिपत्तिदेतवलं प्रसिद्धं च्योतिरादिषु, अस्ति 

चाच वेदान्तान्तरविदितेषु विन्नानेषु अन्यदन्यन्नाम तैत्तिरी- 

ज्यातिखामात् कम7न्तरं विशिदधदच्तिणाकं विधीयत इति नाघ्नः कमं. 
मेदकत्वम॒क्तं। व्यातिरादिथिव्यादिपदनाष्वर्यवं दैचमिति संज्ञा 
भेदात् ज्यातिदोमात् कर्मभेदो ग्राह्यः तप्तं च्तीरं दघ्ना कठिनमा- 
मित्ता, तच उवं जलकरू्पं वाजिनमिति भेदः, (तप्ते पयसि दध्यानयति 
सा वे देव्यामिच्ता वाजिभ्यो वाजिनम्" इत्च वेश्वदेवे चाभिच्तायामे 
वाजिनाख्यगणविधिः वाजिभ्य इति, वेश्वदेवान्वादादित्यत्र वैश्वदेवे, 
अमि्ञायागे वाजिनाख्यगणविधिः वाजिभ्य इति, वेश्वेदेवानुवा- 
दादित्याश्द्यामिच्तां प्रत्यपसजननोक्तविष्वेदवानां बवाजिग्य इत्यन् 

बादायो गादुत्त्तिशिद्धासित्तावरुदधे कमणि वाजिद्रयस्यानाकाङ्कि- 
तस्य विध्ययोगाद्ाजिदेवताका वाजिनयागः ` कमान्तरमिति व्यद 

वताखरूपभेदात् कम॑भेदः सिद्धान्तितः । आदिपदात् णेन दध्यन््र 
पयः, इति जयमेदात् यागमेदो ग्राह्यः, रवभिदापि पच्चाभिषडभि- 
रूपभेदात् विद्यामेदो वाजिच्छन्देगयोः तथा रेतान्यूनावा ग्राह्याः 
च्छान्दग्ये तत्छद्िता वाजिनमिति प्राणविद्याभेदः, कारीरिवाकया- 
ध्ययने तेत्तिरीयकारगं श्म मेाजनं घर्मविगेषा नान्येषां, अभ्न्यध्ययने 
कोषा्िदु पाध्याया्थैमुद् कारणं धमा नान्येषां, अच्रमेधाध्यवनेऽध्या- 
सानयनं केषाच्धिदोव नान्येषां, न च तान्येव कासेवौादीनि कमाशि 
धम विशेष मपेच्न्ते नपेच्न्ते चेति यत्तं, अते धम॑विणेषाच्छाखा- 
न्तरे कममेदः श्ङ्खितक्तयाचापि मुणकाध्ययने कषा्खिदेव श्ए्सख- 

8 
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यकं वाजसनेयकः कथमक कोशौतकं शाच्ायनकभि्येवमादि, 

तथा रूपभेदोऽपि क्ममेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धः षश्च 

देव्याऽऽमिक्ला वाजिभ्यो वाजिनम् इत्येवमादिषु, अस्ति चाच 

रूपभेदः, तद्यथा क चिच्छाखिनः पञ्चाग्िविद्यायां षष्टठमपरम- 

भ्िमामनन्ति, अपरे पनः पञ्चैव पठन्ति, तथा प्राणएखंवाद्ा- 

दिषु कचिदूनान् वागादीनामनन्ति कंचिद्धिकान्, तथा 

धम॑विरेषोाऽपि क्मभेदस्य प्रतिपादक च्राशङ्कितः काया- 

ङ्ारपाच्रधारणरू्पं व्रतं नान्येषामिति विद्याभेदः स्यात्, प॒नरुक्तिर- 
भ्यासः। ˆसमिधोा य्ज[ति तत्नपातं यजतिः इति यजव्यभ्यासःत् पया- 
जानां मेद उक्तस्तथा शखान्तरोऽभ्यासादिद्याभेदः, आअदिपदाच्रिन्दा- 
दिग्रहः, प्रातः प्रातरचतंते वदन्ति प॒रोदयाज्ज्ति येऽभिदाचम 
इत्यनुदितदामस्य यदुदिते रूयः पातञडयात् "वधातिथये परडताय 
म्रून्यायावसथयायाद्ायें इरन्ति तादृगेव तत्" ञव्यदितद्धामस्य च नि- 
न्दाखुतर्भेदः, रखकस्येवोदितेऽनदिते वानुानायोगात्, तयचोादितान्- 
दितद्धामातिकमकछतपायश्ित्तादप्यःसद्ाचभेदः शङ्कितः, रखते जिन्दा- 
पायञ्ित्ते वेदान्तविद्यासु न विद्येते डति नाद्ङ्कियेते, यथा सवेशा- 
खाविदितस्य कर्मगे ज्ञातुं कुं वाऽ्रक्तभंदस्तथा सर्व॑वेदान्ताध्यय- 
नन्नानाद्यशक्तोस्तत्तदेदान्तविद्याभेदः स्यात्, तथा श्लानां सवोासा- 
मेकरूपा समाना चते किन्तु कस्याख्ित् कचित् कमेणि समा्षिरुतः 
समात्िवचनभेदात् प्रतिश्णखं कमभेदः श्रङ्कितः, तथा कस्यचिदेदा- 
न्तस्ये गर सावाव्ये समाप्तिः कस्यचिदन्यचेति विद्याभेदः, खन्धा्थद णंन- 
मथवादस्तद्धृदात् कमभेद वद्विद्याभेद इति पृूवंपच्तसुचोक्ता हेतवे 
दशिंतास्ते केचित् सिडान्ते पुवंपच्ते चाचोपयुज्यन्त डति तथाश्रब्दा- 
न्तराभ्याससह्यागणप्रक्रियानामघेवानि कम॑भेद्कानि, तच नामधेयं 
गणे रूपरमभ्यासखेति चयं याख्यातं, यजेदध्यात् जडयादिति प्रकृति. 
श्ब्दभेदन धात्वयभेदात् तद्वच्छत्रभावनाख्यकमेभेद उक्तस्तथा 
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दिषु, अस्ति चात्र धमविशेषः यथाऽऽयवंणिकानां शिरोत्रतम् 
दूति, एवं पनरुक्तादया भेद देतवेा यथासम्भवं वेदान्तान्तरेषु 

याजयितव्याः, तस्मात् प्रतिवेदान्तं विन्ञानभेद दति। 

एवं प्राप्ने ब्रूमः सववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिन् 
तसन् वेदान्ते तानि तान्येव भवितुमडंन्ति। कुतखोदनाद्यविशे- 

षात्। ्रादियदणेन शाखान्तराधिकरणएसिद्धान्तखचोादिता 

अभेद देतव इ दालछव्यन्ते, संयागरूपचाद्नाख्याविशेषादि त्यर्थः । 

यथेकस्िन्नमि हाते शाखामेदऽपि पुरुष प्रयः तादृश एव चा- 
दयते ज॒ह्यादिति। एवं या इवेच्ये्टञ्चश्रे्ठञ्च वेद! इति वाज- 

सनेयिनां,कन्देगानाञ्च तादृश्येव चादना, प्रयाजनसंयागाऽष्य- 

विशिष्ट एव न्ये श्रेष्ठश्च खानां भवतिः इति । खूपमण्युभयच् 

वेदोपास्त व्यादि शब्द भेदात् विद्याभेदः,.तिख खङ्तीञजदाति' र्ति स- 
ह्यया कमभेद वद्वाय॒प्राणादा संवगाविति दित्वसट्यया संवगंविद्यामेद 
स्यात्, निव्याम्मिद्ाचप्रकरणात्, प्रकरणान्तरे कुण्डपायिनामयने .मा 

समभिद्ाचं जतिः रति अतमभिद्दाचं प्रकरणान्तरस्यत्वात् कमीन्त- 

रमिति सिद्धान्तितं। तया च वेदान्तभेद पकरगभेद्ादुपास्तिभेद् 
इति पर्वपच्तः। सिद्धान्तयति | णखवमिति । सर्वेवेदान्तैः प्रतीयन्त इति 
सवंवेदान्तप्रत्ययानि तविह्ितानीव्यथेः। उक्तनामादिभिर्भिदहाच्ा- 

दिक्मणां परतिशाखं भटे प्राप्ते शखान्तसराधिकर्णसिडान्तखचं 'रकं 
वासंयागरूपचोादनाख्याविण्ेषात्" इति। तच चोादनाविधायकः शब्द् 
खादितः प्रयनोा वा, तस्याः अवि्रवमादइ | ययेकस्सिञ्चिति , रकधा- 

त्व दामावच्छिन्रप्रयत्निकयवदुपास्तिप्रयनिक्यमिव्यर्थः। यथा व्येरलादि- 
गणकप्ागविद्या सवश्लाखेका तया पञ्चाभ्रिविद्याप्येका फलसंयोा- 

गाद्यविप्रेषात्, तथान्धापि विद्या भिन्नत्वाद् । रवं प्रच्चाप्रीति। पवे- 
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तदेव विज्ञानस्य यदुत च्ेषटशरेष्टादिगृणएविशेषणाचितं प्राणतच्चं, 

यथा च द्रव्यदैवते यागस्य रूपं एवं विज्ञेयं रपं वि्वानंस्य तेनं 

दि तदरुष्यते खमास्यापि सेव प्राणविदेति, तस्मात् स्वैवेद्न्त- 

प्रत्ययलं विज्ञानानां । एवं पञ्चाद्चिविद्यादैखां नर विदा शाण्डिस्य- 

विचेत्येवमादिषु याजयितव्यं। चेतु नामकूपादये भेददेला- 

भासा प्रथम एव काण्डे न नान्न खाद्चादनाभिधानलात् 

इत्यारभ्य परिहताः, इदापि क्धिरिश्षमाश्ङ्ु परिडरति॥ 

भेद्ान्नेति चन्नैकस्यामपि । ₹२॥ 

स्यादेतत् सववेद्ान्तप्र्ययतं विज्ञानानां गुणमेदान्नोपप- 

द्यते, तथा डि वाजखनेयिनः पञ्चाद्मिविद्यां प्रस्ठत्य षटमपर- 

न्तद्ेतूच्धिराचदे। ये तिति | काठकमित्यादिनान्ना कमभेद न युक्तः, 
कुतः अचदनाभिधानत्वात् काठकादिष्ब्दानां ग्रज्नामतया कमम 
वाचित्वाभावादता भिच्ननामकश्णखायन्थभेदोऽपि तदिहितं कमेक 
मेव, अल्परूपभदाऽपि न कम्क्यविराघधी, चमविष्ेवस्वध्ययनाङ्ग न क~ 
माङ्गमता न कमं भेदकं एखाभद् पुनरुक्तिरसिद्धा, जिन्द्न्यायेद- 
श्नयारुपि न भेदकत्वं तत्तदिधिर्ह॒तिमचलत्वात् बड श्खाष्ययना श- 
क्तावपि खश्राखानक्तविष्ेषस्यापेत्तितस्यान्यता ग्रदसम्भवाद शक्तिरमे- 
दिका रखकस्मिन्रयि कर्म खङ्गत्वोत्पादिना प्रायञ्ित्तं सम्भवति एवं समा- 
भिवचनभेदोऽप्यप्रयोजक इत्येवं कर्माभ्रद प्रमागप्राबल्ये मेद हेतवः परि- 
ता डव्यथैः। तिं श्राखान्तरन्यायेनेव कर्मैकवदिदयेक्सिदेः पुन 
रुक्तिरित्यतं खाद । इदहापीति॥ 

रूपस्यात्य्तिशि त्वं वि्रेषः पञ्चाप्रीन् वेदेत्याद्युपासनोत्पत्ति- 
विधिस्थपद्वाग्न्यादिरूप्रभेदादुपःसनामेदः स्यादाभिच्तावाजिनरूपमे- 
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मचिमामनन्ति 'तसखयाद्चिरेवाञ्चिभंवति"दत्यादिना) छन्दागास्तुतं 

नामनन्ति पञ्चुसद्छययेव च उपसंइरन्ति ञ्य इय एतानेवं प- 

चाडीन वेद'दति। येषाञ्च सगणाऽस्ति येषाञ्च नास्ति तेषां कथ- 

मृभयेषामेका विद्योपपद्येत, न चाच गणेापसं हारः शक्यते प्रत्येतु 

पञ्चसह्याविरोघात् । तथा अआणएसंवादे अरष्टादन्यांखतुरः मा- 

णान् वाक्चल्तुःओचमनांसिन्दागा आमनन्ति । वाजसनेचि- 

नस्तु पञ्चममप्यामनन्ति “रेतो रै परजापतिः प्रजायते इ प्रजया 

पश्टभियं एवं उदः इति । आवापाद्ापमेद्ाच वेद्यभेदोा भवति 

वेद्यभेदएच विद्याभेद द्रव्यद्वताभेदादिव यागस्येति चेत्, नैष 
दोषः, यत एकस्यामपि विद्याचामेवंजातोचका गृणभेद उप- 

पद्यते । यद्यपि बष्टस्वाग्रुपघंदारो न सम्भवति तथापि दुप्रख- 

तनां पञ्चानामघ्नीनां उभयच प्रत्यभिज्ञायमानलात् न विद्या- 

भेदो भवितुमदति, न डि षोाडञशिग्रदणाग्रदण्यारतिराता 

भिद्यते । पयतेऽपि च षष्टाऽभिच्डन्दगेः "तं मेतं दिष्टमितेा- 

दात् कर्मभेदवदि्धिकाशङ्गानिरासार्थत्वात् न पीनरुत्वमस्याधि- 
करुणस्येति मत्वाश्ङ्गां व्ाचष्े। स्यादिव्यादिना । अस्य एथक्प्णसत- 
त्वात् कमेन्यायानां मानसविद्याखु विना खचरं दुर्चीगत्वाच पृनरक्ति- 
गन्धोऽपि नास्तीति मन्तयं । नन तस्य ग्टतस्य दाहार्थमभिरन््येष्टि- 
गतः वषा यः प्रसिद्धवदाजिभिरुक्तः स छन्द्ग्ये उपसंहायंडतिन 
रूपभेदस्तचाद । न चातेति | अस्तु प्रजननगुणवता रेतसा वाजि- 
नामावापन्डन्दगानाञ्च तस्योदापस्ततः किमित्यत आह । खावापेति। 
चछान्द्ाग्यं षर ग्न्यभावमङ्ेछव्याल्प रूपभेदा न विदक्यविसघीति परि. 

` इरति। नव इत्यादिना । अखङ्ोकारः बजति। पद्यतेऽप्रीति। इताऽस्मा- 
 ल्लेकादिष्टं लाकान्तरः परेतं गतं चातयेऽ्नये इसरन्ती्य्थः। नन् रा- 
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यय एव रन्तिः इति । वाजखनेयिनस्तु साम्पादिकषु पञ्च 

सखम्मिव्वन्ठत्तायाः समिद्धमादिकल्पनाया निदठत्तय (तस्या्चि- 

रोराश्रिभेवति समित् समित्" इत्यादि समामनन्ति स नित्यान्- 

वाद्; ्रयाप्येपासना्े एष वादस्तथापि स गृणः शक्यते न्दोा- 

गैरण्यपसंदतु । न चात्र पञ्चसद्याविरोध चाशद्यःःसान्बादिका- 

म्यमिप्राया देषा पञ्चस्ह्या नित्यान॒वादृन्छता न विधिसमवा- 

विनीत्यदाषः । एवं प्राणसंवादादि वप्यधिकसय गृणएस्येतर चाप 

संदारोा न विरूष्यते। न चावापाद्ापमेदादेद्यभेदो विद्याभे- 

दख्ाशद्धः कस्यचिद्ेद्यांशस्यावापोद्धापयारपि श्यसादेद्यवे- 

दिजारभेदावगमात्, तस्मादेकविद्यमेव॥ 

खाध्यायस्य तथात्वेन दि रमाचारेऽधिकाराच् 
ररव तन्नियमः ॥ ३॥ 

यदण्यक्तमायवेणिकानां विद्यां प्रति भिरोत्रताद्यपेचणाद- 

न्दोग्येऽभिमाकचं श्रुतं वाजिभिस्त समिदादिविेषः पदयते इति रूप- 
भेद स्तद् वस्थस्तचाइ । वाजसनेयिनस्विति । षामि रोधस्य चान्- 
वादमाचत्वेनानुपास्यत्वात् पञ्चाञ्मय रख्वापास्याः उभयेति न रूप. 
भेद स्व्थेः। सविष्ेषस्य घष्ाप्रेरूपास्यत्वेन रूपभेद ड व्याह | अथा- 
पीति। द्युलाकादीनां पञ्चानामभ्नीनां च्यभित्वसम्पत्तिविधिनेवा्थात् 
पञ्चत्वं सम्प्रत्तिकल्यिताप्मौनां स्िडधमनुद्यते न ध्येयत्वेन विधीयत 
द्व्यर्थः । छन्दोगेर्वाजिष्राखास्थं रेत उपसं दर्तयमिद्युक्वाऽनु पसं हारे- 
$पिन विद्याभेद इत्याह । नचावापेति। 

ख्वं रूपमेदोा न विद्यारेदक डव्यक्रा धमविर्ेषोऽपि न भेदक 



[अ ०३।पा०३ | षाङ् ब्रद्यस्चभाष्ये। ८५१ 

नयेषां च तद नपेत्तद्विद्यामेद् इति, तत्मत्यु च्यते । खाध्यायस्येष 

धमा न विद्यायाः, कथमिदमवगम्यते यतस्तथालेन खाध्याय- 

धमंलेन समाचारे वेदत्रतापदेशपर ग्रन्थे आयवंणिका इदमपि 

वेद् ् रतलेन समाख्यातमिति समामनन्ति नैतद् चीर्ण॑त्रताऽधीते 

इति चाधिक्तविषयादेतच्छब्दादध्ययनशब्दाच स्वोपनिषदध्य- 

यनधमं एवैष दति निधायेते। ननु च "तेषा मेवेतां ब्रह्म विद्यां 

वदेच्छिरोत्रतं विधिवद्यस्तु चीणम्' दति ब्रह्मविद्धासंयोागश्रव- 

-णशादेकौव सर्वच ब्रह्मविद्येति सद्धो्यतेष ध्मः, न, तच्राण्टेतासिति 

प्रलृतपरामभात् प्ररुतलञ्च ब्रह्मविद्याया यन्धविशरेषापच्तमिति 

ग्रन्विररेषसं याग्येवेष धर्मः। सरव तन्नियम दति निदशननि- 

दशः। यथा चसराः रामाः सप्त सयादयः शतादनपर्यन्ता 

वेदान्तरोादितत्रेतान्यनमिसम्बन्धादायवणादि तेकागन्यभिसम्ब- 

न्धाच्वा यर्वणिकानामेव नियम्यन्ते तथायमपि घर्मः खाध्याय- 

विशेषसम्बन्धात् तत्रैव नियम्देत, तस्माद ष्यनवद्यं दिदयेकलं ॥ 

इत्याद । खाध्यायस्येति | गोादानवद्थ्ययनाङ्त्वेन शिरोत्रतमायवंणि- 

कानां चे विदह्ितं न विद्याङ्मि्य्थः | अधिकाराचेति व्याचष्। 
नेतदिति। रतत््रछतं मण्डकमननद्धितशिरोात्रता नरो नाधीत डति 

श्रतेमण्डकाध्ययनाङ्मव शिराव्रतमिव्ययः। नन विद्याङ्त्नापि इदः 

व्रतं अतमिति श्रङ्कते। नन्विति | सवण़खास॒ ब्रद्मविद्येकेव चेदिद्ा- 

संयक्त व्रतमपि सवच सम्बध्येत | नच सम्बध्यत इति विद्याभेद 

इत्ययंः। प्रतग्र्यवाच्यतच्छव्द्बलाद्रद्धयप्रकाप्राकग्रग्यपरा ब्रद्यविद्या- 

ष्राब्द् इति परिदरति | नेति | तस्य शिरतव्रतस्य मण्डकाध्ययने नियम 

इत्य सरवदिति ट्ष्रननिद्ण़ः| सराः दामाः अखथयवणः खद्ध्च 

उदित रखक($भ्िरेकघिसिंन्नया प्रसिदधस्तस्मित्रमा काया इति वचा 

नियम्यन्ते तचेव्यधैः ॥ 



८५२ रनप्रभाभासिते। [अ०३।पा०३ ] 

दशयति च ॥ ४॥ | 
दशयति च वेदोऽपि विद्यैकलं, सवंवेदान्तेषु वेदैकलेाप- 

देशात् “खव वेदा यत्यद मामनन्तिः इति, तथचैतमेव वद्चा मद- 

त्यक्ये मीमां सन्त एतमद्मा वध्वयव एतं मदा त्ते कन्दोगाः° इति) 
तथा मदद्वयं वज्रमुद्यतम्" इति काठके उक्तस्येश्वर गुणस्य 

भयदरेतुलस्य तैन्तिरौोयके भेददश्ननिन्दायै परामश दृश्यते 

"यदा वेष एतसिनुद र मन्तरं कुरुते चरथ तस्य भयं भवति 

तच््ेव भयं विदुषोाऽमन्वानस्य' इति । तथा वाजसनेयके प्रादेश- 

माचसम्पादितस्य वैश्धानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदु पादानं “यस्ते 

तमेवं प्रादेशमाचमभिविमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्तेः इति, 

तथा सवेवेदान्तप्रत्ययलेनान्यत्र विदितानामुक्यादीनामन्यच्ो- 

पासनविधानायोपाद्ानात् प्राघद्भंनन्यायेनापासनानामपि 

सववेद्ान्तप्रत्ययत्सिद्धिः॥ | 

किच्च वेेकछेन निर्मुगब्रद्विद्येक्यं तावच्छतिरदशवति, तत्सन्निधि 
पाठात् सगरविद्यानामपि सवशाखाखेक्यसिद्िरित्यादहइ खचकारः। 

दश्रायति चति। सगुण्मप्यक वेदच्यवेद्यंदश्रायतीग्यादह | तथेति। किच्च 

्राखान्तरोक्तपदार्यस्व शाखान्तरे सिदधवत्परामर् विदयेक्यं दशय 
तोव्यादह । तथा महदयमित्यादिना। खघ नर रतस्िन्न दयेऽल्पमप्य- | 
न्तर भेद यदा यदा पश्यत्यथ तदा तस्य संसारभयं भवति, रवं तस्मा- 
दिदुघो नरस्य भेददशितन्तदेव ब्रह्य भयङ्करः भवति, ब्रद्येवा हमिव्य- 
मन्वानस्येव्यथः। प्रादए्माचमपास्त डति सिद्धवदुपाद्ानं वेश्वानर्- 
विद्यक्व दश्रयतीव्यादइ । तथेति । किच्च सवधु वेदान्तघक्यादीनां प्रतौ- 
यमानत्वन इतुनतद् वगस्यत अन्यचाक्ताना तकामनन्यज्नापाख्यचसमुपा- 

दानमिति, ततस्तदुपास्तोनामपि सववेदान्तपमाणकात्वे क्वं बाड्ल्येन 
सिध्यतोव्याइ | तयेति । त्र द्यपि चै च्वदु क्या दे वियैकमिव्यः॥ 



१ 
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॥ 

[ख ०३।पा ०३] शा ङ्गर ब्रद्य सच भ्थे | ८५३ 

उपसंारेएऽथाभेद्दिधिशेषवत् समाने च ॥५॥ 
इदः प्रयोजनखचम् ॥ 

स्थिते चैवं सवैवेदान्तप्रत्ययते विज्ञानानामन्यत्ादितानां 

विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञाने उपसंहारे भव- 

ति, अथाभेदात्। य एव इहि तेषां गृणानामेकचाथा 

विश्ष्टिविज्ञानोापकारः ख एवान्यचापि, उभयचापि डि तद् 

वैकं विज्ञानं तस्मादुपसंदारः विधिरेषवत्, यथा विधि- 
शेषाणामग्निदाचादिधमौाणां तदवैकमभ्रिदाचादि क्म सर्व- 

चेत्यथामेद्ादुपसंदार एवमिहापि यदि दि विनज्ञानभेदे 

भवेत् तना विज्ञानान्तरनिबद्भलाद्ुणानां प्रूतिविक्तिभा- 

वाभावाचचन स्यादुपसंदारः, विज्ञानेकले तु नेवमिति। अस्यैव 

च प्रयोजनदुचस्य प्रपञ्चः खवोाभेद्ा रित्यारभ्य भविष्यति॥ 

सर्वशाखासु वियेक्यचिन्तायाः फलमा | उप्रसंहार इति। श- 

खाभमेदरे समानविद्यायां शचतागणा यथाखति बयदश्िता उत णकचा- 
खता इतरप्राखात उपसंदइतव्या इति सन्द हे विदयेक्वेऽपि तच तचोा- 

क्रव गरविद्यापकारसिद्धः एखाभेदेन गणा वयवद्िता ईति पत्तः, 
तच विद्यक्वचिन्तानेष्फल्यमिति फलसिडान्तत्वेन खचरं व्याचष्टे । स्थिते 

चेव्यादिना| गणानां गखयविनाभावाद्तच्छाखास्था विद्या एएखान्तरोाक्त- 

तदिद्यागणवती तदभिन्नलात् तदिद्यावदित्यनमानाहिद्येक्ये गणापसं- 

इ!(रसिडिरि्यः। परधानक्ये तदुपकारकाणामङ्गानामपसंहारे टद 

न्तमा । विधिश्येववदिति । उक्तमेव व्यतिरेक्मखेनाइ । यदि इदइीति। 
न चाम्रेययागावरूद्धानां गणानां ततोाऽभिन्ने साय प्राक्षिवद्िद्यान्तरस्थ- 

गणानां विद्यान्तस्प्राक्षिः किंन स्यादित अइ | प्रछतीति। प्रछति. 
गणानां विकारे प्रातिर्यक्ता विद्यानान्त प्रखतिविक्तिभावासिद्धनं त. 
त्मत्तिरिव्यथः। नवनिति गणानपसंद्ारा नव्ययः| उत्तरखूचाणाम- 

नेन खूचण प(नर्ततयं वारयति अस्यवति॥। 
8 



सपू रनप्भाभासितें। [अ ०२।पा०३। 

अन्यथात्वं शब्दादि ति चेन्नाविशेषात् 1\ ६ ॥ 

वाजसखनेयक "ते इ देवा ऊचररन्ता खुरान् यज्ञ उद्गोधेनात्य- 
यामेतिते इ वाचमूचृस्तं न उद्गायेति तथा दति, प्रक्रम्य वागा- 

दीन् प्राणानासुरपाञ्मविद्धलेन निन्दिला म॒स्यग्राणपरियदः 

पदयते रय देममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष 
प्राण उद् गायत् दइति। तथा छान्दाश्छेऽपि (तददवा उङ्गीयमा- 

जद्रननेनानभिभविय्यामः' दूति म्क्रन्येतरान् प्राणानाखुरपा- 

भविद्धतेन निन्दिविा तथैव सुख्यप्राणएपरि ग्रः पद्यते अरय दय 

एवायं मुख्यः ्राणस्तमङ्गोयमृपासाञ्चक्रिर' इति । उभयत्रापि 

च *प्राणएप्रशंसया प्राणविद्याविधिरध्यवसोयते। तच संशयः कि- 

पवं चादनाद्यविरेषादुत्घगता विदैक्यमक्तं तस्छापवाद्ं वक्तमाद। 

अन्ययात्वमिति | अच वाजिनामदूरोनत्राद्धणं चन्द् गानामदरौ चाध्या- 

यञ्च विषयमा । वाजे्यादिना। "ते इ दवाः साल्विकङत्तयः पाणा 

अन्धान्यमु चु न्ते दानीमस्मिन पत्ते उद्य येनेद्राचेण कमणा रजस्तमा- 
टेत्तिरूपान् गुणनतीद्य देवत्वं गच्छामः" डति ते चेवं निदाषमद्रयोय- 
कतारमपास्यं निधार{यतुं कछतसंवादाः प्रथमं वाच्यं परीच्छास्ये भवं 
व्प्रासन्यं मखमध्यस्यं प्राणमपास्यं निघाटितवन्त इत्ययः तचान्योान्याभि- 

भवात्मकयद्धे प्ररत्तवन्तस्वमादराचं ना खोकुविति तथा त्वयाद्तं क्तं 

तथा घाणचच्तःखाचमर्नांस्यपि कामेनासुरपाप्ना यरस्तानौीति निन्दित्वा 

व्यासन्यम्ाणं दवाः प्ववदुदूीथमादहतवन्तः, अनेनादूोधेनतानस्ुरान् 
जये मत्य यः। भेदाभेद भानाभ्यां संप्रयमादह। तचेति। अच पृवािकरण- 

सिडग्न्तन्यायेनादूयीथविद्येति संद्धक्येन विद्यकमिति पवेषक्ते मिथो 
गगापसंदारः फलं, सिद्धान्ते संद्धेक्येऽपि विद्यंक्यापवाद्ादनपसह्ार 

स्तिःख्वं यच पूवन्धायेन पुवपच्तः तच्ापवादिको सङ्गतिरिति मन्तव्यः, 

# श्राणेति प्रतोकं वधे पु° नाल्ि। 



[ख०३।पा०३] श इर ब्रह्य रच भाच्छे । ८५६५ 

मच विद्यामदः स्यादाहाखित् विद्यैकत्वमिति, किन्तावत् प्रापनं 
& [स {~> ९ [| ~ = ज [प 

पूवण न्यायेन विद्येकत्मिति ननु न युक्तं विद्यंकत्वं प्रक्रमभे- 

दात्, अन्यथा डि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनः अन्यया छन्दोगाः 

न्त्रं न उद्भायः दृति वाजसनेयिन उङीयस्य कटलेन प्राणमा- 

मनन्ति, कन्दोगा उद्गोयलेन तमुद्गोयमुपासाञ्चक्रिरे इति 
क ~ ९ ज [स ~ [त [र (भ 

तत्कथं विद्येकलं स्यादिति चेत् नेष दषः, न दयेतावता विश- 

षेण विद्यैकत्रमपगच्छति अविश्रेषस्याऽपि बह्ृतरस्य प्रतोय- 

मानलात्। तथा डि देवाखुरसङ्ामापक्रमलं अ्रसुराल्ययाभि- 

भाय उद्गीयोापन्यासवागादिसङ्घीतेनं तन्निन्दया मृख्यप्राणव्य- 

पाञ्रयः, तद्योया चासुर विष्वंसनमश्म्टल्लो्रनिदशनेनेत्येवं वद 

वाऽया उभयचाष्यविगिष्टाः प्रतीयन्ते वाजसनेयकेऽपि चोाद्नो- 

यसामानाधिकरण्यं प्राणस्य शतं एष उ वा उङ्गोयः' द्ति। 
[) स + € + ५ [> 

तस्माच्छान्दग्येऽपि कटलं लत्तयितवयं, तस्माच्च विद्यंकलमिति॥ 

खचस्थसिद्धान्तिशङ्गाभागं व्याचष्टे | नन् न युक्तमिति । सम्पृणादूौय- 
कमेकता प्राणा वाजिनामपास्यः, उदरी येति कटंशव्दात् छन्दोगा नान्त् - 
द्यैथावयव ऊकारः प्राण्टच्छोपास्यः, ॐमिव्ये तद च्तरमुद्रोयमिद्युप- 
कम्य प्राणमुदूरौयमिति कम॑रूपत्वशब्दात्, तथा कट क्मणेरूपास्यय- 
भदा ययोरुन्यथात्वं मेद इति शङ्कार्थः, उदरी धल्वेनेति ॐकार तवे- 
नेव्यर्ः | अल्यरूपभेदो न विद्येक्विरेधीवयक्तन्यायेन पर्व॑पत्तं परिद- 
रति | नेष इति। असुरजयाभिप्रायः असुरजयाथंसंवादः, वथा स्थानं 
प्राप्य लाद विध्वंसते तथा प्राणं न्तुमागता असुरास्तस्य वीयेण 
खयमेव ध्वस्ता इति श्तमुभयचेद्यथः। अन्परूपमेदमङ्गोछ्यापि वि- 

 द्यक्यमक्तं साऽपि नात्ता्याद। वाजेति | उदू धरूपत्वेन प्राणस्याभवच 
अतत्वादकच्र शतं कटत्दमप्यभयच उ द्वभिल्ः। 

० 22 
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नवा प्रकरणभेदात् परेएवरोयस्ादि वत् ॥ 9 ॥ 

नवा विद्यैकल्मच न्याखं, विद्याभेद एवाचन्याय्यः, कस्मात् 

प्रकरणभेदात्, प्रकरमभेदादित्यथेः। तथा दि इद प्रक्रमभेदे 

दृश्यते छान्दोग्ये तावत् श्रामिव्येतदचरमुद्धौयमुपासोत' इति, 

एवमुद्गोथावयवस्ये ङ्ारख उपास्यं प्रस्तुत्य रखतमादि गृणाप- 

व्यास्यानच्च तच छत्रा ज्य खल्वेतस्येवा रखे पव्याख्यानं भवति 

दति, पनरपि तमेवेद्धोथावयवमेा इर मनुवल्यं देवाखुरास्या- 

यिकाद्वारेण तं प्राणमङ्गोयमुपासाञ्चक्रिरे इत्याइ । तच 

यदुद्धोयश्रब्देन सकला भक्तिरभिप्रेयेत तसखाञ्च कतोन्गातविक् 

तत उपक्रमश्यौपर्ष्येत, लच्तफा च प्रसज्येत, उपक्रमतन्ल्ेण 

चैकस्मिन् वाक्ये उपसंदारेण भवितव्यं, तस्माद् तावदु- 

द्वोयावयवे ॐकारे प्राणदुषटटिर्पदिश्यते। वाजसन यकं तु 

बडविरुद्वरूपभेदात् न वियेकमिति सिद्धान्तयति । न बेति। अच्तर 
विशिनद्धि। उदूरीधसिति। तद्वयवमित्यथः, एथिव्यादिरसानां रस- 
तम ऊकारः, आत्षिः सम्टद्धिरिति गुणानुक्रा गृणवद्धोङ्कारे प्राणदधि 
विधानायाख्याविका प्रत्ततेव्याद्। रसतमेति । नन् वाजि वाक्येकवाक्य- 
त्वां छछन्द्ग्येपक्रमस्छमुद्रोचपद सम्पृणेसामभत्तिपरमस्त, पाणमु- 
द्रीघमिद्चप्युदूौ यकत प्राण उपास्य डति बयाख्यायताभित्यत अाइ। 
तच यद्युदरीयेति। ॐकासपासयपकमभङ्ग उदूरौधपदे कट लच्तणा चेति 
दषदयं स्यादिव्ययः। ननु सिद्धान्तेऽपि तत्पदेऽव व ब लच्तणा खीकाया 
तता वर कटंत्वलच्वणात् श्व्यन्तरानु ग्रहात् तथा चापसंहारे कटंषा- 
णाप{स्तनिश्यादु पक्रमेऽपि तन्निश्चय इत्यत खाइ । उपक्रमेति। सन्दि- 
ग्धे। पत्रमे दि वाक्यष्रघात् निखीयते। वयोक्ताः एकार इत्यचाञ्जन. 
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उद्गोथशब्देनावयदग्रदणकारणाभावात् सकलेव भक्तिरावेद्यते 

त्वं न उद्नायेत्यपि तस्याः कतोाद्ातलिंक प्राणत्वेन निरूप्यत 

दति प्रस्थानान्तरं । यद्पि तचेङ्गीयसामानाधिकरण्थं प्राणख 

तदद्गादलेमैव दिदशयिषितख प्राणस्य स्वत्मलम्रतिपाद्- 
नामिति न विदयेकत्वमावदति, खकलभक्तिपिषय एव च तच्रा- 

णङ्गोथशब्द इति वैषम्यं । न च प्राणस्योद्भाटलमसम्भवेन देतुना 
परित्यच्येत उ्गोयभाववदन्नाहभावस्यापासनायेलेनोा पदि श्वमा- 

व्यसन्देदे तेजा तमिति एशेषाल्निखयः, इद तूपक्रमेऽच्तरस्य्योपास्यत्व 
निखितं, तत्मानाधिकरणेद्नोधपदस्यावयवलचच्तणा विनिख्खितेति षा- 
णमदूरयमित्यपसंदारस्तदेकाथतया नेय इत्यथः रण्वं छान्दग्धे 
अकार उपास्य उक्तः इतरेचतु प्राण इव्पास्यभेदादिद्याभेद् इत्यह 

वाजेति। दुक्तं वाजिखतावपि पाणस्यादूयीयरूपत्वखतेरूपास्य क्यमिति 

तद्षयति। यदपीव्यादिना। तचोद्रीय डउपास्यतया नाक्तः किन्तदूाटत्वं 

किन्तदरीचत्वमव वाजिभिस्पि ग्राद्यमिव्येक्यमाण्द्धयुह । नचेति। स 

उद्राता प्रारस्योपास्य इति यदुक्त बड्तराथाविश्टेषाड्ि विद्येक्यमिति 

तचा । न चति। खकचोदूाता प्रा उपास्याऽन्यचोङ्गर इत्यन्तर- 

इङनपास्यरूपमेटे स्पे सति वदिरङ्ार्थवाद्साभ्यमायेग नेापासनेकयं 
युक्तमित्य थः । वाक्यसाम्यमाचेंणार्थेव्यं नाल्तो्च दद्टान्तमाद । तथा- 
हीति । विवा रतं प्रजया पश्ुभिवद्धयति बयार्खयत्यस्य भाटव्यं यस्य 
इ विनिंरप्तं पुर स्ताचन््रमा अभ्युदेति चेधा तण़्लान् विभजेद्ये म- 
ध्यमाः स्य्॒तानम्रये दाचे पुरोडाशमद्टाकपालं कुयादे खविछास्तानि- 
न्द्राय प्रद्ाचे दधंश्वर् प्राणद्ा्तान् विष्णवे शियिविदधाय आते चरून्? 
इव्यभ्यदयवाक्यं। स्याः यस्य यजमानस्य चतुद्श्यामेवामावास्याभरा. 

न्त्या दश्कमाधं प्रत्तस्य परस्तात् पर्वं इविस्तण्डलदधिपयेोारूपं नि- 

रूप्तं द्श्रद्वतागभ्याऽग्न्यादिभ्यः सङ्कल्पितं चन्द्रमाश पञश्ादभ्यदति तमे- 

तं यजमानं कालव्यद्ययापराघात् तदव निरप्तंदइविः प्रयाजादिनद्ध- 
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नत्वात् प्राणवोयेशेव चाद्भातोद्भाचं कमं करोति दति नासयस- 

म्भवः । तथां च तवैव आआावितं वाचा चद्धेवसप्राणेन चाद- 

गायत्" इति । न च विवक्तितायभेदे गम्यमाने वाक्यच्छायानु- 

सारमातरेण समानार्थलमध्यवसातुं यक्त, तथा ग्युद् य वाक्ये 

प्रका मवाक्ये च “वेधा तण्डुलान् विभजेत्, प्ुकामवाक्ये च च 

मध्यमाः स्युस्तानद्मये द्ात पुरोडाशमष्टाकपालं कुयात्" दत्या- 

दिनिद गरसान्येऽप्युपक्रममेदाद्भ्युदयवाक्ये देवतापनयेोऽष्यवसि- 

तः, पष्रुकामवाक्ये तु यागविधिः तथेदाण्युपक्रमभेद्ाद् विद्या- 

भेदः, परोावरोयस्वादिवत्। यथा परमात्मदृ श्यष्याससाम्येऽपि 

"आकारे दयेवेग्या ज्यायानाकाशः परायणं स एष परोवरौयान् 

यति वियोजयति शं चास्य वद्धंयति यस्मात् कालभान्तिमान् यज- 
मानः, ये मध्यमादिभावेन चधा श्ूतास्तण्डला दध्यादिसहिता निरू- 
पास्तान् विभजेदग्न्यादिभ्यो विवोाजयद्ियोज्यच दाटत्वादिगणका- 
गन्यादिभ्यो दश्दवभि्ेभ्यो निवे्पे(दति दन् दधनि खविष्ट्तण्डल- 

चरुं रते दुग्धनिदचरुमिव्यथः। खच कालापराघ्े दवान्तस्यक्तं पा- 

यच्ित्तरूपं दश्राद्धिनरं कमं विधीयत इति प्राप्ते तण्डलतधात्वा्यन्- 
वारेन विभजेदिति हविषः प्रछतदेववियोागेन तस्मिन्नेव दश्ंकमणि 
देवतान्तर सम्बन्धमाचविधानं न कमान्तरमिति सिद्धान्तितं, रखवम- 
भ्युदयवाक्ये कालापराधनापक्रमाद्श्रकमण्येव इविषः पूवदवतःभ्यो- 
$ऽपनया वियागा<ध्यवसितः, पश्ुकामवक्येतु यद्यपि ये खयविष्ास्तान- 

स्रये प्रण्यतेऽदाकपालं निवपद्यं मध्यमास्तान् विष्णवे शिपिविष्ाय 

ते चरं येच्तदि्ास्तानिन्राय पदाचे दघंश्चरूमिति निदेशाऽश्युदय 
वाक्ये समाऽस्ति, तथापि यः पशुकामः स्यात् सोाऽमावस्यामिष्ट वत्घा- 
नपाकुय {दति निद्यं दशकम समाप्य पनददह्ाथं वत्सापाकरगविध्य- 
पक्रमात् पशुकामस्य बागन्तरविधिर्व नाभ्यृद्यवाक्येना्यक्वमि{ति 
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उद्गोथः स एषाऽनन्तः' दति परोवरीचस्वादिगृणविश्टिमुङ्गी- 
यापासनं अच्छादित्यगतददिरयश्मश्रवादि गृणविशिण्टोद्गोथा- 

पासनाद्धिननं, न चेतरोतरगणापसंदार एकस्यामपि शाखायां, 

तदच्छाखान्तरस्येष्वप्येवंजातोयकषूपासनेखिति ॥ 

संज्ञातश्चेत् तदुक्तमसि तु तदपि॥ ८ ॥ 

अयाच्येत संज्ञेकलादिदयेकलमच न्याय्यं उद्गी यवियेत्युभयचा- 

प्येका संज्ञेति, तदपि नोपपद्यते, उक्तं द्येतत् नवा प्रकरणभेदात् 

परो वरीयस्लादिवदिति, तदव चात्र न्याय्यतर्, श्रुत्यचचरानुगतं 

दि तत्, संज्ञेकलं तु य॒त्यचरवाद्यमुन्ञीयशब्दमाचगप्रयोगात् ला- 

किकैव्यंवदटंभिरुपच्यते । अस्ति चैतत् संज्ञेकलं मरसिद्धभेरेष्वपि 

परावरौ यस्तादुपा सनेवृङ्गोयविद्येति । तथा म्रसिद्धभेदरानामपि 

अद्िदातरदर्भपूरणमासादौनां काठकंकगरन्यपरिपटितानां *का- 

ठटकसंज्ञेकलं टृ्वते तयेदापि भविय्यति। यचतु नास्ति कञ्चि- 

तथा प्रछतेऽपि निर्द॑शएसाग्बं न विदयैकप्रयोजकमित्य येः वत्छानपावु्व- 
न्माटदशात दण्न्तरं नयेदित्ययः। सचोक्तं टख्ान्तं वयाच्ष्टे। परोा- 

वरीयस्वादिवददिति । पर इति सकारान्तं परस्तात् परश्चासोा वराऽच 

वरतर इति परोावरोयानिद्येकं पद् | अनन्त खाकाश्णख्यः परमात्मा 

न द्ृष्टालम्बनत्वादुटूीयस्तयोाक्त इत्यथंः। आकाशात्मना हिर ण्यप्सश्च- 
परूषात्मना चोाद्रीयापास्तिसाम्येऽपि विद्याभेदवदिद्ापिमभेद इ्वययः॥ 

संदेव्यं पवपच्तवोजमद्धाव्य दूवयति। संज्ञात दति | उपास्यरूप- 

भेदादिद्यानानात्वं यदुक्तं तच्छयच्तरानगतं बलवत्, संज्ञातु पारुषेयीं 
दुबलत्ययः। संच्ेक्यं कमक्यवयभिचारि चेव्याइ। अस्ति चेति। किं 

> 9 (ट 

# काटकंकसंज्ञलभिति वधे०। 
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देव॑जातोयको मेददेत् स्लच भवतु संज्नेकत्रादिद्येकतं यया संव- 

गविद्यादिषु॥ 

व्याप्ेश्च समच्छसं ॥ < 
"तओ मित्येतदक्तरमुद्ोयमुपासौतः इत्यत्र ज्गोथश्ब्दयेाः 

सामानाधिकर्ये भ्रूयमारेऽध्याखापवादेकलविशेष णपक्ताणं प्र- 

तिभानात् कतमेाऽच प्छ न्याय्यः स्वादिति विचारः। तत्राध्या 

नाम दइयेोवस्तुनारनिवतितायामेवान्यतरवृद्धा वन्यतरबुद्धिरध्य- 

स्यते,यस्मिन्नितरवुद्धिरष्वस्वते च्रनुवतत एव तद्द द्धिर्यस्ता, 

दइतरवृद्धावपि यथा नाचि ब्रह्मवुद्धा *अध्यस्तायामण्यनुवतेत 

एव नामवद्धिनं ब्रह्मबुद्या निवत्येते । यथा वा प्रतिमादिषु वि- 

ष्वा दिवुद्धध्यास ए वमिदा्यत्तर उद्गी यनुद्धिरधष्यखा उत उद्गीथे 

वाऽचवर वृद्धिरिति । अपवादो नाम यच कस्मिं्िदस्तुनि पुवै- 

निविष्टायां मिखावृद्धौ निशितायां पञ्चादुपजाचमाना यथाथा 

बुद्धिः पूवैनिविष्टाया भिश्यावद्धेनिंवतिका भवति, यथा दे 

द्िवसद्नगते च्रात्मवुद्धिरात्मन्येवात्मवुद्या पशा द्ध! विन्या "तच्ल- 

` संनैकलं सर्वच्ाप्रमाणमेव नेत्याद्। यच तिति । असति बाधके सं रेक्य- 

मपि मानं यया संवगंविद्येति संलेक्यात् सर्वश्एखाखु तदिव, तथा 

पद्चाग्न्यादि विदेकयमिवा सुतर दिंतमित्यथेः॥ 
व्याप्रेख्च समन्नसं सामानाधिकरण्यं विषयी छ्य सं प्रयमाइ । ॐऊभि- 

त्येतदिति | अध्यासादिपदाथान् व्याचष्टे तचाध्यास इत्यादिना । बडि- 
पर्वकामेदारोपाऽध्यासः, बाघाऽपवादः, णखकत्वं वास्तवाभेदः, विशेषणं 

व्यावतकमिति विवेकः। प्रवमदूढकमात्मकेद्र्ौयावयवत्वमाङ्गरस्य 

* अध्यस्यमानायामिति वधघे° । 



[ख०३े।पा ०३ | शाङ्गरब्रद्मरूचभव्ये। ८६१ 

मसि" इत्यनया यथा्थवृद्या निवत्येते, यथया वा दिग्भ्रान्ति 

बद्धिदिग्यायाश्य॑बद्या निवत्यैते एवमिदहाप्यच्तरवृद्या्नोथनुद्धि- 

निवत्येत उज्गोथवद्या वाऽत्तरवुद्धिः, एकलन्त् च्रवरोद्गीय- 

शब्दयोारनतिरिक्तार्थटठल्तिलं, यथा दिजात्तमे ब्राह्मणे श्मि- 

देव इति । विशेषणं पनः सववेदव्यापिनः मित्ये तस्वाचर स्व 

यदणप्रसङ्खे ओआद्धाचविषयस्य समपणं, यथा नोलं यदुत्पलं 

तद्ानयेति, एवमिदाण्ङ्गोयो च ॐकार स्तमुपासौतेति, एव- 

मेतस्सिन् सामानाधिकरण्यवाक्वे विष्डण्यमाणे एतं प्ताः प्रति- 

भान्ति, तचान्यतमनिधारणे कारणाभावादनिधारणप्राप्नाविद्- 

च्यते | व्याप्ते समज्ञेसमिति। चशब्दाऽयं तुशब्दस्थाननि- 

वेशो पर पक्षचयव्यावतंनप्रयोजनः। तदिद चयः प्ताः सावद्या 

दति पर्यद् सन्ते विभरेषण पश्च एवेको निरवद्य दत्यु पादीयते, तचा- 

ध्याक्ते तावत् या बद्धिरितरचाध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणा टृत्तिलं 

प्रसज्येत फलञ्च कख्येत । श्रयत एव फलं “्रापयिता वे का- 

मानां भवतीत्यादि इति चेत्, न, तस्वान्यफललात्। *्रा्यादि- 

ध्येयस्य विग्रषणं पसिद्धवतकछव्य ध्येयभेद{दिद्याभेदः सिद्धान्तितः सन 
युक्त इत्याच्तेपसङ्व्या पुवंपच्तयति | तत्रेति । अच पुवेपच्ते पुवाक्तसि- 
डान्तासिडधिः फलं सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा सिडान्तसूतरं याचे 
च ष्न्द् इव्यादिना। पतच्तचयस्य दुष्टत्वं प्रतिज्ञायाध्यासपत्ते दोषमाह। 
तचाध्यास इति। वस्यादूरीयस्य बह्धिरोङ्कारेऽध्यस्यते तदा चकैादूीध- 
ष्ब्ट्स्याङ्कार लच्तणा स्यात् तद्रद्धविघयत्वगणप्ररत्वात् तथा सम्बन्धोा- 

$प्यसिद्धः कल्पनीयः, प्रतीकोापास्तेः फलच्च कल्प्यमिति गोर्वं स्यादि- 
 व्यथेः। फलं न कल्यमिति शङ्कते | श्रयत डति आघ्यारोति ॐकार 

व ` 

# वया्पार्ति व॑ °| 
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८६२ रल्प्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०३] 

दृष्टफलं हि तत्, नेद्गोधाध्यासफलं । अपवादेऽपि समानः 

फलाभावः) भिथ्याज्ञाननिदत्तिः फलमिति चेत्, न, पुरुषाथा- 

पयागानवगमात्। नच कदाचिदण्छाङ्ारादेङ्ारबृद्धिनिव- 

तंते उद्गोथादेन्नोयवुद्धिः। न चेदं वाक्यं वस्तुतच्छप्रतिपाद् नपर 

उपासनविधिपरलात् । नाप्येकतल्रपत्तः सङ्गच्छते, निष्युयेाजनं 

डि तदा शब्ददयेाद्दारणं स्यात्, एकेनैव विवक्तिताथंसमपेणात्, 

न च हाजविषये वाऽऽष्वर्यवविषये वाऽच्तरो ॐकार शब्दवाच्ये 

उद्नोयप्रसिद्धिरस्ति, नापि सकलायां सान्नादितोयायां भक्ता- 

वद्गी यशब्द वाच्यायामेङ्ारशव्दप्रसिद्धिः, येनानतिरिक्राथैता 

स्यात् । परिगेषाद्धिशेषणपक्तः परिग्टद्यते, व्ापेः सवेवेदसा- 

धारण्यात्। सव॑व्याप्यत्तरमिद मा प्रसञ्जीत्यत उ्गोयशब्देना्षरं 

विशि्यते, कथं नामोद्गौयावयवश्वत ॐकारो द्धेत इति) 

नन्वस्मिन्नपि पक्ते समाना लचणएा उद्नो यशब्द स्यावयउ*लत्षणाथ- 

अ।षएिः सर्म्द्धरिति, "य उपास्ते स कामानाप्रोतिः इति श्रुतं फलं 
नाध्यासस्ये्यः। उद्रौयोङ्गारयोारन्यतसरबद्यान्यतरबद्यपवादमङ्गेल- 
व्यान्यतर्मि्यानुडनिरत्तिवेफल्यमृक्तं सम्मर्न्धतरबद्धेरभ्रान्तित्वा- 
न्रापवाद इत्याद। नच कदाचिदपीति। म्रान्तिखेत् निवर्ततनतु 
निवतेत इत्यभ्नान्तिरित्यथेः। किच्च तत्वबोाधकादाक्वाद्भानत्यपवादो 

भवति नेह वाक्यं तत्वपरत्वमित्याङह | नचेति घट कृम्भशब्द योरिवे- 

इ्रेदूरौयश्न्द्ये(ः पयायत्वपत्तं टूषयति। नापीति। पयौायत्वमपि 
नास्ति इत्याद । न चेति। परिश्द्धवि्रेषणपच्ते खचरं योजयति । 
व्याप्तेरिति । ऊमि्च्तरमुपासोत इद्यक्तं सवंवेदव्याप्योङ्भार इदहापा- 
स्ता प्रसज्येत तच्धिरासार्थमुदूीयावयवत्वं विप्रोषणं समञ्जसमिव्य्ः। 

* लचणात्वादिति वधे का०। 



[ख *३।पा०३] प्रा ङ्र ब्रह्य भाष्ये । ८६द् 

लात्। सत्यमेवमेतत्, लक्षणायामपि तु सजिकषविप्रकर्धौ भवत 

एव, अध्यासपक्ते द्यथान्तरबद्धिरयान्तरे निचिप्यत इति विप्रहृष्टा 

लच्तएा, विरेषणपक्ते तवय विवचनेन शब्देनावयव. समपयत इति 

सन्निङष्टा लक्षणा । समृदायेषु दि प्रटृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि 

वतंमाना दृष्टाः परग्रामादिषु। अ्रतञ् व्याश्रहेतारोा*मित्येत- 

स्वोद्भोथमित्येतददिशेषणमिति समजज़समेतनिर वद्यमित्ययंः ॥ 

स वोभेद्ादन्यचेमे ॥ १०॥ 

वाजसनेयिनां कन्दागानाच्च प्राणसंवादे श्रेष्टवगृणाच्ितस्य 

भ्राणस्यापास्यलमुक्तं वागाद्योऽपि तच वसिष्ठतवादिगुणान्िता 

उक्ताः, ते च गणाः प्राणे पुनः प्रत्यपिंताः “यद्वा हं वसिष्टा- 

ऽसि लं तद्सिष्टठाऽसि' इत्यादिना अन्येषामपि तु शाखिनां 
~~ 

अध्यासपच्ते तद्रद्धिविषयत्वगणयेागरूपः सम्बन्धः कल्प्य इति विप्ररुष्टा 
लच्तणा, खवयवलच्तणा तु सत्रिकृदटा अवयवावयविसम्बन्धस्य कप्त 
त्वात्, पटावयवं दग्धे पटो दग्धडति लाके प्रयागाच। नामाद ब्रह्य 

शब्दस्य त्वगत्या ब्रद्ध ब दग्राद्यत्वगुणलच्तणाऽऽखिता तच प्रती कोापास्ते- 
विव च्ितत्वात्, इइ तु प्रतीके पास्तिविधिकल्यने आश्यादिगुणकोङ्गार 
प्ाण्टट्धिविधाने च वाक्वभेदः स्यात्, अतः सवेवेदव्याप्योङ्ारनि- 
रासेनोङ्गारे प्राण्टदट्िविधानायथें विशेषणमेव समञ्जसं कल्यनाला- 
घवादिति सिध ॥ 

सवाभेददन्यचेमे | विषयं वक्तं सम्मतमथेमादइ। वाजसनेयिनामिति। 
वात्ता वसिद्त्वं गुणः, वाग्मिनः खुखवासद शनात्, चच्तुघः प्रति्ा गुणः 
चच्ुखतः पादप्रतिष्छादशंनात् | चं सम्प्रट्गणकं खवगत् स्वारथं- 
सम्पत्तेः | मनच्ायतनत्वं गुणं तस्य ठत्तिदारा सवभोग्याश्रयत्वात् | ते 

* छाभित्येतद् च रभमित्येतस्यान्नोथमित्येतदिति वधै°। 
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८६९ रनप्रभाभासिते। [ ऋ ०३।पा०द्] 

केषीतकिप्र्तोनां प्राणएसंवादेषु त्यात निःखेयसादानमेता 

वे दवता च्रदंभ्रेयसरे विवदमानाः इत्येवच््ातीयकेषु प्राणस्य 

्रैठयसृक्तं नलिमे वर्ष्टलादयोा गुणा उक्ताः। तत्र संश्यः 

किमेते वसिष्टलादयोा गृणा: कचिदुक्ता अन्यचाप्यस्येरन्नुत ना- 

स्येरन्निति। तच भ्रात्रं तावन्नास्येरन्निति। कुतः, एवंशब्द- 

प्रयोगात्। *न्तथा एवं विद्धान् प्राणे निःयसं विदिता" 

दति दि तच तचैवंशब्देन वेद्यं वस्तु निवेद्यते, एवशब्दश्च 

सन्निदितावलम्बना न शाखान्तरपरिपठितमेव्ञातौयकं गृण- 

जातं शक्राति निवेदयितुं, तस्मात् खप्रकरणस्यैरेव गनिं 

राका ङ्खःलमित्येवं प्राप्ते प्रत्या, अस्टेरन्निमे गुणाः क्चिदुक्ता 

वसिष्टतल्वादयोऽन्यत्रापि, कुतः सवाभेदात् । सर्वत्रेव डि तद् वैकं 

्राणविज्ञानमभिन्नं प्रत्यभिज्ञायते प्राणसंवादादिसार्ष्यात्, 

च गुणाः प्राणस्य श्रे. निखिद्य वागादिभिस्लस्मिन्नपि ता इति शा- 
खादयसम्मताऽथः| विषयमा ] अन्येषामित्यादिना । निःखेयसस्य 
ष्यस्यादानं न्धिरणं प्रस्तयत स्त्यथः। दवता वागादयोऽईदंशेयसे 
खञ्ायेत्यथः। रवंष्रब्द्ा्छद्गणकप्ाणप्रत्यभिन्ञानाच संशयमाइ। 

तचरति। गणानामन्पसंदहारापसंदारावेव पवात्तरपत्तयोाः फलं उदू 

अयत्वविशषणाद्ङ्कास्स्य सवेवद्व्या्िव्यादृक्षिवत् प्रज्ञतगणमाचमादह- 

को व॑शब्दाच्छाखान्तरगुणव्यारत्तिरिति दषटन्तेन पुवंपच्तयति। तच 
प्ाप्तसमिति। यथा वागादिभ्यः प्राण्खष्यं सिद्धमा ताय र्वं खेष्यगणं 

विद्यानपास्ते सप्राण ष्यं विदित्वा ध्यात्वा खेष्टा भवति इति त्यथः । 
रवंजातीयकविद्यक्यात् प्राप्माधथिकं वसिष्छत्वादिगणजातमेवंशन्दा 
न ग्रक्छाति श्रुतावलम्बित्वादिति प्राक्ष सिद्धान्तयति । खस्येरन्निति। 

# तथाद्दियथायण्वंद्रतिम्° पु! अथा तथाथ र्वभिति तु टोकासंम्मतं। 



[अ ०३।पा०३्] ष्राङ्रब्रद्धाखचभाष्ये | ८६५ 

अभेदे च विज्ञानस्य कथयमिमे गणाः कचिदुक्ता अन्यच नास्ये 

रन्। नन्वेवंशब्दस्तच तत्र भेदेनेवज्ञातोयकं गृणजातं वेद्य- 

त्वाय समपंयति दल्युक्त, ्रचेाच्यते। यद्यपि कषीतकित्राह्मण- 

गतेनैवंश्ब्देन वाजसनेयिन्राह्मणगतं गृणजातमसंशब्दितम- 

सन्निडितत्वात्, तथापि तस्मिनेव विज्ञाने वाजसनेचित्राद्य- 

गते वंशब्टेन तत्सं शब्दितसिति न परशाखागतमप्यभिन्न- 

विज्ञानाववद्धं गणजातं खशाखागताद्धिशिव्यते। न चेवं सति 

ख्तदानिरश्रुतकल्पना वा भवति। एकस्यामपि दि शाखायां 

श्रता गृणणाः श्रुता एव सवे भवन्ति गृणवता भेदाभावात् 

नदि देवदत्तः भायादिगुणलेन खदेभे प्रसिद्धे देशान्तरगत- 

स्तदेशसैरविभावितगैयदि गुणाऽप्यतद्कुणि भवति, यथा च तच 

परि चयव्शिषादेणान्तरोऽपि देवदत्तगणा विभाव्यन्ते एवम- 

भियो गविगरेषाच्छाखान्तरेऽष्युपास्या गुणाः शाखा न्तरेऽप्यसेरन् । 

तस्ादेकप्रधानसम्बद्धा धमा एकवाप्युच्यमानाः सवचेवेापसं- 

इतेव्या दति ॥ 

वाजसनेयिब्राद्यणे तावद् वशब्दन वसित्वादिगणजातस्य प्रागवि- 

द्यासम्बन्धः सिडः सेव विद्या काषीतकिखता प्रत्यभिज्ञायते, त्याच 

गणानां गणविनाभावेनायेतः प्राप्नानामपि अतगणरविरोाघात् स 

चेव अतमाथच्च गण्जातं आत्यथाभ्यां स्निदितत्वाविष्ेवात् काषीों 
तकिगतनवश्ब्द्न परगग्टश्यन्त इत्याद । तथापीति । काघीतकिख 

तिष्यः प्राण वसिदत्वादिगुणकः ेषप्राणवत् । वाजिश्रतिसख्थप्राणवदि- 
त्यञ्चतगणानम(नं सति श्चतद्ानिनास्ति अविराघादित्यक्तं स्यद्यति। 
न चवं सति डति । अपरिगणिता अपि गणाशखतारवेव्चदट्द्ान्त 
माद । न इति । फलितमाद | तस्माटिति॥ 



८६१ रल्नपभाभासिते। [अ ०३|पा०३ ] 

आनन्दाद् यः प्रधानस्य । १९॥ 

ब्रह्मसखखूपप्रतिपादनपराखु अओ्तिष्वानन्दरूपलं विनज्ञान- 

चनवतं सवंगतत्वं सवेत्मकल्मिल्येवंजातीयका ब्रह्मणा घमा; 

कचित् कंचित् शरूयन्ते तेषु संशयः किमानन्दादये ब्रह्मधमैी 

यावन्ता यच श्रुन्ते तावन्त एव तच प्रतिपत्तव्याः किंवा 

सवे सर्वेति । तत्र यथा श्रुतिविभागं घमंप्रतिपत्तौा प्राक्ताया- 

सिदम्च्यते, नन्दादयः प्रधानख ब्रह्मणे घमः सवं सव॑च 

प्रतिपत्तव्याः, कस्मात् सवीभेदादेव। सर्वच दि तदेवैकं प्रधानं 
विशिष्य ब्रह्म न भिद्यते। तस्मात् सावेरिकलं ब्रह्मधमौाणं ते- 

नैव पूवाधिकरणादितेन देवद्त्भोयादिनिदशंनेन। नन्वेवं 

आनन्दादयः प्रधानस्य | ब्रद्यणेा च्ेयस्येक्यात् निविश्षत्वाच्च संषरय- 
माद । तेषु संय इति । पुवपच्ते सव्यादिपदानुपसंहारादथीानव- 
धारणं, सिडान्ते त्वघारणमिति फलं । पराणस्य सविष्षत्वाद्यक्तः श- 
खान्तरीोयवसिख्त्वाद्यपस हारः, ब्रद्यणस्त निविशएेषत्वात खणष्ाखागत- 
यत्त रेव प्रमितिसिद्धव्यः पदन्तरपसंहार इति प्रत्यद्ाहरगेन पर्व 

पच्तः। खिदडधान्तमादइ । इदमिति । अखानन्दत्वसव्यत्वन्नानत्वादिसामा- 
ज्यानि ब्रद्यणि कल्पिता घमास्तेषां सवेशखाद्पसं दारो नाम तदाच. 

कानन्दादिपदानामेकवाक्वतयोाचारणं आनन्दः सत्यं चानमनन्तं ब्रद्ध 

खुद्धमदयमात्मेति तानि च समानाधिकरणानि पदानि विरूड्धधमम- 
त्वाङ्गेन सवाधिखानभ्ूतामेकामखण्डवयक्तिं लच्तयन्ति। न चैकेनैव पटन 
लच्छसिद्धेः पदान्तरं यर्थमिति वाचं, खकस्िन् पदो विरोधाभावेन 
लच्तणानवतारात् | यद्यपि पद्दपेऽपि लत्तणाऽवतरति तथाप्यानन्दा 
ब्रद्यदयत्ते दुःखत्वाल्पत्वभ्नान्तिनिरासे चसनत्वजडत्वा दिभ्वमेा भवेत् अत- 
स्तन्निरासाथं सव्यन्नानादिपदानि प्रयाक्तव्याजि। न च भमस्यानव- 



[अ °३।पा ०३ ] शङ्कर त्रद्य द चभाय्ये ८६७ 

सति प्रियभिरस्वाद् योऽपि घमः स्व सवत्र सङ्धोयरन्, तथा डि 

तेन्तिरोयके आ्रानन्दमयमात्मानं प्रकरम्यास्नायते "तख प्रियमेव 

शिरो मादो दक्षिणः पत्तः प्रमाद उत्तरः प्तः आनन्द आरत्या 

नह्य पच्छ प्रतिष्ठा" इति, अत उत्तर पठति॥ 

प्रियशिरस्ाद्यपराधिरप चयापचये हि भेदे ॥ १९॥ 

प्रियभिरस्वादीनां धमाणां तैत्तिरीयके ्रान्नातानां ना- 

स््यन्यच प्रा्चिः यत्कारणं प्रियं मादः प्रमदः श्रानन्द् इत्येते 

परस्यरापेक्या भाक्तन्तरापेक्या *वापचितारपाचतरूपा उप- 

लभ्यन्ते, उपचयः पचयेा च सति मेदे सम्भवतः, निभदन्त् ब्रह्म 

"एकमेवादितोयम्' इत्यादिश्रतिन्यः। न चैते प्रियभशिरस्वादयोा 

ब्रह्मधमा; काशधमीस्तेते इत्युपदि मस्माभिः त्रानन्द्मयो- 

ऽभ्यासात् इत्य [वेद ०९।९।१२]। रपि च परस्मिन् ब्रह्मणि 

चित्तावतारोापायमाचलेनैते परिकख्यन्ते न द्रष्टयतेन,एवमपि 

सुतरामन्यचाप्रा्निः प्रिवभिरस्वादीनां। ब्रह्मधर्मोंस््वेतान् हला 

यिल्ादाक्वमयं पर्यवसितं स्यादिति वाचं, सिद्ानन्द्ात्मकं सर्वघमे- 
शरन्यमदयमविकल्यं व्रद्यादमिति विष्टेषदश्रने सवंभरमनिरासात्। तच 

विष्रघद्नं यावद्भिः परभवति तावन्ति पदान्धुपसंहतंव्यानीति भावः। 
ब्रद्धेव्याचेदानन्दत्वादिधम्ाणां सर्वत्र प्रास्त सगृणब्रद्यविद्या- 

गतघर्मप्राप्िरपि स्यादिति श्ङ्गनिरासायं खचं व्याचष्े। प्रयेति। 
पच्चदशंनघखं परियं तद्वातादिना मोदस्तस्य विद्याद्यतिशये प्रमद् इव्येवं 
तार तम्यवन्तोा धमीस्दये ज्ञेये न प्राग्नवन्ति तेषामब्रद्मख रूपाणां ब्रद्य- 

ऋानानुपयोगादिति भावः। तेषां ब्रद्मधमेत्वं चासिद्धमिव्याद। न 

* चापति वधे०। 



८६० र ल्नप्रभाभमसिते। [अ .३।पा ०३ | 

न्यायमा चमिद् माचार्यण दर्शितं प्रियशिरस्ताद्यप्रा्चिरिति,सच 

न्यायोऽन्येषु निखितेषु ब्रह्मधमेवूपासनायापदिश्वमानेषु नेतव्यः 

सन्यद्धामवादिषुसत्यकामलादिषु च तेषु डि सत्यष्येपाखनब्रह्यण 

एकत प्रक्रमभेद्ादुपासनभेदे सति नान्योन्यधमाणामन्योन्यत 

पराक्चिः, यथा चद्धं भाय एकं नपतिमुपासाते चामरेणान्या 

ङचेणान्या, ततर चे पास्येकलेऽप्युपासनभेदे धमंव्यवस्था च भवति 

एवमिद्ापौति। उपचितापचितगणलं दि सति भेदव्यवहार 

सगुणे ब्रद्मएपपद्यते न निर्गृणे परस्मिन् ब्रह्मणि, अता न सत्य- 

कामलादौनां धमाणां कचिच्छरुतानां सवच प्रात्िरित्यथंः॥ 

इतरे त्वथंसामान्यात् ॥ १३ ॥ 
दतरे तानन्दाद्या धमाः प्रद्यखरूपप्रतिपाद नायेवाच्य- 

माना चर्थसामान्यात् प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणा धमिंण एकलात् 

सर्व सर्वच प्रतोयेरन्निति वैषम्वं, प्रतिपत्तिमाचम्रयाजनाङडित 

दति॥ 

चेत इति| ब्रद्यणि चित्तावतारोपायतेऽपि तेषां प्राक्निः स्यादित्या 

ङ्द | रखवमपीति। अन्ञेयत्वादेषां न ज्ञेये ब्रद्यणि प्रा्तिरित्यथेः। 
किमयं तहिं इचमिव्यत आदह | ब्रद्यधमींस्तिति | ब्रद्यधमेो निति छत्वा 
चिन्ताफलमाद | स चेति । ज्ञेये वाद्यधमाणामन्पयेगादप्राञ्षिरिति 
न्यायात् सम्द्धामत्वादीनामप्रा्षिरिति ख्चं व्ाख्येयमिद्यथः। ज्ञाना- 
नुपयोगेऽपि ध्याने तेषां धमाणामुपयोगादिव्याश््चाह । तेषु दीति। 
ध्यानविधिपर तन्त्राणां घमाणां वचाविधि बयवस्येव्यथैः॥ । 

सम्पद्धामलत्वादिचर्मेभ्य चअआानन्दादीनां वैषम्यं ज्ानापयागित्वादि- ` 

त्यादइ। इतरे त्विति। 



[अ०३।पा ०३] षराङ्करत्रद्यखचभाष्ये। =६< 

आध्यानाय प्रयोजनाभावात्॥ १४ ॥ 

कारके पयते इद्दरियेभ्यः परा द्यथा श्रयैभ्यख परं मनः" 

इत्यारभ्य “परूषान्न पर किञ्चित्साकाष्ठासा परा गतिः इति। 

तच संशयः किमिमे सवं एवाथादयस्ततस्ततः परलतेन प्रति- 

पाद्यन्ते उत पर्ष एवेभ्यः सवेभ्यः परः प्रतिपाद्यत दति । तच 

तावत् सवैषामेवेषां परल्ेन प्रतिपादनमिति भवति मतिः। तथा 

दि ्रूयते “दद्मस्मात् परभिद मस्मात् परम्" इति। ननु बह्कव्व- 

षु परत्वेन प्रतिपिपादयिषितेषु वाक्यभेदः स्यात् नेष देषः, 

वाक्यबद्लापपतन्ते;ः । बहून्येव दयेतानि वाक्यानि प्रभवन्ति 

बह्धनथान् परलोापेतान् प्रतिपादयितुं, तस्मात् प्रत्येकमेषां 

परल्वप्रतिपादरनमित्येवं प्रात ब्रूमः, पुरूष एवेभ्यः सवभ्यः परः 

प्रतिपाद्यत इति युक्तंन प्रत्येकमेषां परलप्रतिपादनं, कमात् 

प्रयोजनाभावात् । न दीतरेषु परलेन प्रतिपन्नेषु किञ्चित् प्रयो- 
जनं दू श्छते श्रूयते वा, पुरुषे विद्धियादिगभ्यः पर्छिन् सवान्थं- 

 सत्यज्ञानानन्दात्मव्रद्यशब्दाः पञ्च सर्वतापसंहतंव्या इति सिच 
ध्यानाव वाक्यभेदभेदानवधारणत् सूप्रायमादइह। तच्ति। पूवपच्तं 

बाक्वभेदादिद्याभेदः सिडधान्ते वाक्यक्याद्िद्येक्यमिति फलं | पवचब्रद्धय- 

खभावानामानन्दाद्नामपसंदहायाणा ब्रद्यन्नानफलापायत्वमक्तं अच 

` त्ब्रद्यभावस्यायादिपरत्वस्यान्पसंहायं स्याद्पायत्वमुच्यत इत्येकफल- 
' करत्वं सङ्गतिः तत्तत्परत्वविश्द्त्िनाथादीनामपवंतवा प्रतिपाद्यानां मे- 
दात् वाक्यभदानद्षडति प्वपत्तः|'उत' खूचसिद्धान्तं प्रतिज्ञाय । 

सदतु व्याच परूष रवति फलवत्वं सव्यप्वत्वात् परूषस्यव प्रा 

` भ्रान्येन प्रतिपाद्यत्वं अपलाथादौनां परत्वं तु तच्छंषत्वेनाच्त इत्यथः, 
5 7 



ऊद रनप्रभाभासिते। [अ०६।पा०३] 

ब्रातातोते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनं मेाक्तसिद्धिः। तथा च 

शति; निचाव्य तं खल्युमृखात् प्रमुच्यते' इति। अपि चपर 

प्रतिषेसेन काष्ठादि शब्देन च पुरुषविषयमादरं द् भयन् पुरुष- 

प्रतिपच््र्थैव पुरी परप्रवाद्ाक्रिरिति दशयति। आध्यानायेति।. 

आध्यानपृवकाच सम्यण्द्रभनायेत्य्थैः । सम्ग्द् शंनायमेव डोडा- 

ष्यानमृपदि श्यते न लाध्यानमेव खप्रघानं ॥ 

आत्पशन्दा । ९५ ॥ 
^ दूतख परूषप्रतिपत्यथवेयमिद्धियादिप्रवादाक्तिः, यत्कारणए- 

“एष सवेषु भरतेषु गृढाऽऽत्मा न प्रकाशते। 

दृश्यते लग्यया बुद्धा खच्मया खद्छदशिभिः ॥ इति- 

प्रकतं परूषमात्मोत्या द । चरतञ्चानात्मलमितरेषां विवक्षित- 

मिति गम्यते, तस्येव च दुर्विज्ञानतां सुसंछ्तमतिगम्यतां च 
दभयति, तदिज्ञानायैव च "यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः दत्याध्यानं 

विदधाति। तद्माख्यातं चरानुमानिकमप्येकषामित्यत्र [वे०ख० 

९।४।९] । एवमनेकप्रकार आ्राश्यातिश्रयः श्रतेः परुषे ल च्यते 

किच्च (यसघान्न परः किचित् सा काणाः डति वेदः परनिधेधलिङ्धेन। 
सवंनाधावधित्वलिङ्न च परुषे तात्पयं दष्यन् पवस्मात् पवस्मादपर-. 

स्यापरस्य परत्वाक्तिस्तदथयति दप्रयति इत्याह | अपि चंति। अथा- 

दौनामजक्तिराध्यानाय तत्तत्परत्वध्यानपवक परुषदष्रनायव। खतः; 

प्रयोजनाभावादिति सं याजयति । आध्यानायेति। 

च्यात्मत्वादिलिङ्ेख परव खव प्रतिपाद्यडव्यादइ | अत्मश्ब्दाचेति।। 

किच्च (तदिष्णोः परमं प्रदं" "पुरुषान्न परं किञ्चित् सव्युपक्रमोपसं हार. 
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नेतरेषु । रपि च साऽघ्वनः पारमाप्नोति तदिष्छोः परमं 

पदम्' इत्युक्ते किन्तदध्यनः पारं विष्णा; परमं पदमित्यस्या- 

माकाङ्लायामिद्धियाद्यन्क्रमणएात् परमपदप्रतिपत्यथं एवा- 

यमायास इत्यवसोयट ॥ 

आत्म दोतिरितरवदु तरात् ॥ ९६ ॥ 

रेतरो यके श्रयते श्रात्मावा इदमेक एवाग्र ्रासोत् नान्यत् 

किञ्चन भिषत् स ईत्ततलेाकान्नु ्टजादति सद्र्भाल्लोकानणटज- 

ताम्मा मरोचीमर आपः, दत्यादि । तच संशयः किं पर एवात्मा 

दहात्मशब्देनाभिलष्यते उतान्यः कञिदिति। किं तावत् प्राघ्तंन 

परमात्मेदात्मरशब्दाभिलष्यो भवितु मदंतौति । कस्मात्, वाक्या- 

न्वयद्शनात्। ननु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मविषयोा दृष्यते 

भरा गृत्पत्तेरात्मेकत्वावधारणात् ई चणपूवंकखषटुलवचनाच | नत्यु- 

योारकरू्प्यात् क्तप्तत्ववद्कप॒रुषपरत्वनकवाकछत्वनिश्ये सति वाक्व- 

` भेदफलभेदकल्पनान यक्तागोारवाददित्याद | अपिचेति ॥ 

ऋात्मग्रटदौतिः। मिषत् बलत् | लोकाना | अम्भ इति। अम्भः खगः, 
मरीचयोऽन्तरिचलाकः, मरो मत्येलाकः, खापः पाताललाक इत्यथेः। 
अत्मषरब्ट्स्य ब्रह्यणि खचात्मनि च प्रयोगात् संग्रयमादइ | तचेति। 
अच पवपच्ते वाक्वस्य रूचापास्तिपरत्वात् पसत्रद्यघमाणामानन्दा- 

दीनामतरेयकऽनपर्संदहारः, सिद्धान्ते ब्रद्मपरत्वादु पसंहार इति फलं, 

परुषवाक्याट्टदप्रसङ्गादथादिवाक्यानां नाथादिप्रतिपाद्कत्वमिद्धक्तं त- 

ददिद्ापि प्रजापतेरेतादवाडति पवस्मात प्रजापतिवाक्वाद्ध्दपस- 

ङ्गादात्मा वा इव्यादिवाक्यसखय न तब्र्मपरत्वमिति दृष्टान्तेन पूव॑पत्त- 
यति | न परमात्मेद्यादिना | वाक्वस्य प्रजाप्रता तात्मयदशनादिव्ययेः। 

पवपरच्तमा्तिप्य लाकखषटत्वललिङ्गात प्रजापता वाक्वान्वय इत्याइ। 
672 
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च्यते लाकंषिवचनात्, परमात्मनि डि खष्टरि परिग्टद्यमाणे 

सदाग्तर्ष्टिरादौ वक्रया लेाकष्टिस्वि दादावच्यते, लाका 

मदाश्तसनल्निव्शविशषाः। तथा चाः प्रखतोन् लोाकल्ेनेव 

निवैक्रि “खदाऽमः परेण दिवम् दृत्यादिना। लाकशटष्टिश्च 

परमेश्धराधिष्ठितेनापरेण कंनविदीश्रोण क्रियत इति श्ति- 

रूत्योरुपलभ्यते। तथा डि अ्तिभवति ्त्सैवेदमग्र ासोत् 

परूषविधः* इत्याद्या । खतिरपि- 

सवेशरीरी प्रथमः सवै परुष उच्यते 

आदिकता सग्तानां ब्रह्माये समवतंतः॥ इति। 

रेतरयिणाऽपि च्याता रेतसः खष्टिः प्रजापते रेता देवाः 

द्त्यच पूवेस्मिन् प्रकरणे प्रजापतिकटंकां विचिचां षटिमाम- 

न्ति। ्रात्मशब्देाऽपि तस्मिन् प्रयुज्यमाने दृश्यते श्रात्मैवेद मग्र 
त्रासीत् परुषविधः* इत्यच । एकलावधारणमपि प्रागत्यत्तः 

खविकारापे्षमुपपद्यते | दैचणमपि तस्य चेतनल्वाभ्यपगमादुप- 

नज्विव्यादिना। लाका खव महाभतानीद्यत खा । लाकाखेति। लाक- 

ष्राब्ट्स्य मदाभतेष्वरूएत्वात् भातकार्व लाकाः। निवचनादेत्याइ। 

तथाचेति। अम्भ मरीचीमरमापडति सूचयित्वा खयमेव खतिद्याचष्े। 

परग द्वं, दिवः परस्तादिति| प्रतिणितचन्राऽम्भसा ब्याप्तायो लाकः 
तट्म्भः अन्तरि त्तं, मरीचयः एधि वी, मरो आप खधत्तात्ता खाप डति 

नन लाकष्टष्िररप)खराद् वास्त नेत्यादइ। लाकति। परुषविघ्ा नरा- 
कारः। त्मा हदिरणगभःख पिपीलिकाभ्यः सवमदटजते्ययः। भूतानां 

लाकानामिव्ययः | प्रकरणादपि लाकखष्टा प्रजापतिरित्यादह | रेतरे- 

विणाऽपीति | रेतः कायमिति यावत् | ब्रद्मलिङ्ानि प्रजापता योज- 
यति। अात्मण्ब्दाऽपीत्यादिना। किच्च प्रजाः ष्टा ताः प्रति मोागाथें 
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पन्नं । ् रपिचताभ्यो गामानयत् ताभ्याऽश्वमानयत् ताभ्यः पुरूष- 

मानयत् ता्चान्रवन् इत्येवंजातीयको श्डयान् व्यपारविशेषो ल्ी- 
किकेषु विशेषवत्छात्मसु प्रसिद्ध ददानुगम्यते। तस्मात् विशेष- 
वानेव कथिदिदात्मा स्यादित्येवं प्रापने ब्रूमः, पर एवात्मेदा- 

त्मशन्देन गद्यते इतरवत्, ययेतरेषु छष्टिश्रवेषु "तस्नाद्ा एत- 

स्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" दृत्येवमादिषु परस्यात्मन ग्रहणं, 

यथा चेतरस्मिन् लोकिकात्मशनब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य ्रा- 

त्मशब्देन गद्यते तयेदापि भवितु मर्दति। यचरतु “आद्ौवेदमग 

आसीत्" दल्येवमादे पुरुषविध इत्येवमादि विगेषणणन्तरं भ्र 

यते भवेत् तच विशेषवत आत्मानो श्रहणं, त्रच पनः परमात्म- 

ग्रहणएानुगृणमेव विशेषणएमप्यत्तरमुपलभ्यते स ईत लाकान 

खजः इति स द्मान्नोकानखटजत' इत्येवमादि । तस्मात् त्येव 

ग्रहणमिति न्याय्यं ॥ 

अन्वयादिति चेत् स्याद् वधारणात् ॥ १७॥ 

वाक्यान्यद्शनात् न परमात्मयहणमिति पनर्यदुक्तं तत्परि- 
दतेव्यमिति, ्रचोच्यते। खाद्वधारणादिति। भवेदुपपन्नं पर- 

गामानयह्ञोकखदा तथाऽऋखमानयत् तास्त गवाश्प्राष्यान टप्तास्ततः 
पुरूुषशरीरे अनीते ता खत्रुवन् टप्ताःस्म इति। अयच्च ववहारोा 
लाकसदटुः प्रजापतित्वे लिङ्{मव्याह । अपि चेति। खात्मश्न्दस्य चि- 
दात्मनि मृस्यग्रादइबाधकाभावादुत्तरस्येच्तणादरनुकरलत्वात् परमा- 
व्मग्रहणमिति सिद्धान्तयति । णवं पराप्त डति। महाभूतद्द्धिपूवेकं 
लाकानरटजतेति ्तिव्यास्येयेति भावः॥ 

पूवपच्तवीजमनूद् दूषयति | अन्वयादिति। चखात्मावा इदमेक 
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मात्मन दद ग्रहणं, कस्म्मादवधारणात्। परमात्मग्रदणं दि प्रा- 

गत्त्तेरादौकलावधारणमाञ्जखमवकच्यते, अन्यथा नाच््सं 

तत परिकस्प्येत। लाकषष्टिव चनं तु युत्यन्तर प्रसिद्ध मदाश्त- 

खष्यन्तरमिति योजयिय्यामि, यथा "तनत्तजाऽषटजत' दत्येतच्छरु- 

त्यन्तरप्रसिद्ध विचदायुखष्यनन्तरमित्ययूयुजं एवनिदहापि। चरु 

त्यन्तर प्रसिद्धा दि समा7नविषयो विशेषः भृत्य न्तरेषुपसंदतबयो 

भवति। सऽप्ययं चपारव्शिषानगमस्ताभ्या गामानयदित्यादिः 

साऽपि विवच्चिताथावधारणानुगण्धेनेव ग्रहीतव्यः, न दयं स- 

कलः कथाग्रबन्धा विवक्ित दूति शक्यते वक्त, तप्रतिपन्ता पर्- 

षा्याभावात्, ब्रह्मात्मलं विद्ध विवक्तं । तथा चम्धःप्रडतीनां 

लोकानां लाकपालानां चान्यादीनां ष्टं शटा करणानि 

करणायतनच्च शरीरं उपदिश्य स एव खषा कथं न्विदं मदृते 

स्यादिति वोच्छ दरदं शरीरं प्रविवेभेति दशेयति “स एतमेव 

सीमानं विदार्यैतया दारा भरापद्यतः दति। पुनश्च “यदि 

~~~ 

ख्वाग्र आसौत्! डति प्रज्ञानं ब्रद्य' इति चोपकमेपसंहारस्यात्मन्रद्यख- 
तिभ्यामेकत्वावधास्गात्, परवेप्रादिलिङ्गेश्च लाकखदधुत्वादिलिङ्गबाधेन 
प्रत्य गब्रद्ध ग्राह्यमिति भावः। स परमेखरः। खतमेव सोमानं विदायं 

च्छिदरंक्त्वा। खतया ब्रद्यरन्रख्य द्वारा । लिङ्गविशिष्टः पविद्धवानित्यथः। 
मां विना यद् वागादिभिः खखव्यापारः छतः, अथ तदात्वंक डति 
त्वंपद्ाथं विचायं खयमेतमेव प्राधितमात्मानं ब्रह्य ततमं व्याप्ततममप- 
ष्यत् । तकार लापः छान्द सः। प्रज्ञा चिदात्मा | नेच नोयतेऽनेनेति निया- 

मकं यस्व तत् प्रन्नञानेचं चिदात्मनिवम्यमित्यघेः। उक्तव्याख्याने गुणा- 
पसंदास्स्यस्फटत्वात् न वादसङ्गतिरिति मत्व व्याख्यान्तरमाइ। 
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वाचाभिव्याहतं यदि प्राणेनाभिप्राणितम्' इल्येवमादिना करण- 

व्यापार विवेचनपृवेकं “ज्य कोऽहम्" दति वोच्छ ख एतमेव 

परुषं ब्रह्मततममपश्यत्' इति ब्रह्मात्मतदभ्नमवघारयति । 

तथयेोपरिष्टादपि “एष ब्रह्मैष इन्रः इत्यादिना समस्तं भेदजातं 

सद मदाग्दतेरनुक्रम्य “सवे तत् प्रज्ञानेचं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं 

म्रज्ञानेजा लाकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्य इति ब्रह्मा 

त्मलदशनमेवावधारयति, तस्मादिदात्मगरदीतिरित्यनपवाद्। 

रपरा याजना, ्रात्मग्टदौी{तरितरवद्न्तरात्। वाजसनेयके 

कतम आत्मेति याऽयं विज्ञानमयः प्राखेष्ु दयद्न्तच्छातिः 

परुषः इत्यात्म शब्देन पक्रम्य तस्येव सव॑सङ्गविसक्रलप्रतिपादनेन 

ब्रद्मात्मतामवधारयति, तथा युपसं दरति सवा एष मदानज 

्रत्माऽजरोाऽमरोऽब्टताऽभये ब्रह्मः इति । कान्दाग्येतु "सदेव 

सेम्येदमगर आआरीदेकमेवाद्वितीयम्' इत्यन्तरे णेवात्मणन्द मुप- 

क्रम्य उद्केसच्रात्मा तत्तमसि' दति ताद्एव्यमुपदि शति । तच 

संगश्यः, तुखयाथ॑त्वं किमनयेारान्नानयाः खात् अरतुखाथंलं 

वेति । श्रतुल्यायैवमिति तावत् प्राप्तं अतुल्लादान्नानयोः, न 

अपरेति । उदकं उपसंहारः। सच्छब्दस्यात्मानात्मसाधारण्यात् संश्रय - 
माइ | तत्रेति । पृ वंपक्ते सत्तासामान्ये ब्रद्यात्मत्वसम्पदुपास्तिः च्छान्दग्ये 
वाजिखता निगरुणविद्येति भेदान्मियोागुणानुपसंदारः सिडान्ते तू- 
भयच निगगविद्येक्यादुपसंद्ार इति फलभेदः पदानां जाता शक्ति- 
महात् सच्छव्दाऽपि सत्वजातिवाचीव्यपक्रमस्य निखिताचयत्वादसंजात- 

विरसाध्यपक्रमबलन तादाव्यापद्शः सम्प्रत्तिपरतया नेय इति पव- 
पच्तनिव्वर्षः | पर्वच वाक्छेकयादर्थादिपरतवं त्यद्वा विदयैकमसक्तं रतु 
सद्ात्मश्रब्द्ाभ्यां जाव्यात्मवाचिभ्यां उपक्रमभेदादक्यभेद्े सति विद्या- 
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च्याख्नानवेषम्ये सत्ययंसाम्ये यक्तं प्रतिपत्तं श्रान्नानतन्ललाद- 

य॑परिग्रदस्य। वाजसनेयक चात्मशब्देपक्रमादात्मतक्तोपदेश 

द्रति गम्यते, छान्दोग्ये द्वपक्रमविपयंयादुपदेशविपचयः। ननु च 
ङन्टोगानामप्यस्ि उदके तादाव्ोापदेश दलतः सत्य मुक्तम्प- 

क्रमतन्तेलादुपसंद्ारस्य न ताद्ाक्यसम्पन्तिः सेति मन्यते, तथा 

म्राप्तेऽभिधोयते। ्त्मग्टदीतिः.सदेवसेग्येदमग्र आसोत्" इत्यच। 

छन्दोगानामपि भवितुमहंति इतरवत्, चयथा कतम चात्मा 

दत्य च । वाजसनेयिनामात्मग्टदहीतिस्तथेव । कस्मा त्, उत्तरात् ता- 
द्ाव्यापदेशात्। अन्वयादिति चेत्, स्याद् वधारणात्। यदुक्तं उप- 

क्रमान्वयात् उपक्रमे चात्मश्ब्दख्रवणाभावात् नात्सग्ररीतिरिति 

तस्य कः परिद्धार दति चेत, साऽभिधीयते खाद्वधारणादिति। 

भवेदुपपन्नेहात्मग्टदीतिः ्रवधारणात्, तया दि धेनां 
रुतं भर्वाति च्रमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्" दति एकविज्ञानेन 

सवेविज्ञानमवधायं तत्सम्पिपाद् यिषया सदेवेत्या र, तचात्म- 

खदीते सत्यां सन्पद्यते, अन्यथा द्वि याऽयं मख्य चात्मा सन 

मेद् इति प्रत्यदादरणसङ्तिः। न चात्मशब्दा जातिवाचकः खात्मव्य- 

त्चेक्याच्नाव्यभावात् किन्त सवेान्तर वस्तवाचकः कल््पितजातिवाचित्वे- 

ऽप्पक्रममदःस्फट रव सत्तात्मत्वयोाभदादिति मन्तव्यं। सिडन्तयति। 

त्ये्यादिना | उप्रकमान्वयादिति उपक्रमाघीनत्वादु पसंहार स्येत्ययः। 

तच्वावश्चारणं सत्प्दनात्मग्टहाता स्यां य॒ज्यत इत्याद । तच्व॑ति। 

सदेकमेवेत्यवधारणं, अनेन जीवेनात्मन इति सदेवताकटं के जीवस्या- 
त्मश्ब्टेन परामशः, सुती जीवः सत्तासम्पन्ना भवति, इति कथनं 
भूय रव मा भगवान् विन्ञापयलिति परिचोदना) सदितिपदेन 

९ 
# 
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*विज्ञायत इति नेव सवविज्ञानं सम्यदयेत। तथा प्राग॒त्पन्तेरेक 

त्रावधारणं जोवस्य चात्मणश्ब्देन परामशः, खापावस्थायां च 

तत्खभावसम्पन्तिकथनं परिचोदनापृवेकञ्च पनः पुनः (तच्च 

मसि' इत्यवधघारणएमिति च सवेमेतत् ताद्ाव्यप्रतिपादनाया- 

मेवावकल्पते न ताद्ाव्यसम्पादनायां। न चाचापक्रमतन्- 

तापन्यासा न्याय्यः, न ह्युपक्रमे आ्आत्मलसद्ीतनमनात्मलवसष- 

ङगिर्तनं वास्ति, सामान्योापक्रमख न. वाक्यशेषगतेन विशेषेण 

विरुध्यते विगरेषाकाङ्किलात् सामान्यस्य, सच्छन्दाथाऽपि च 

पयालेच्यमानोा न मुख्यादात्मनोऽन्यः सम्भवति, अताऽन्यख 

वस्तुजातस्यारम्भणणशब्दादिगभ्ाऽनुतलेपपत्तेः आन्नानवेषम्यमपि 

नावश्यम्थवेषम्यमावदति, आ्राहर पातत पाचमाररेत्यादिष्वय- 

साम्येऽपि तदृश्नात्। तस्मादेवंजातोयकेषु वाक्येषु प्रतिपादन- 

ग्रकारभेरेऽपि प्रतिपाद्याथामेद् इति सिद्धं ॥ 

सत्ताञ्यडउच्यते न जातिमाचं, कटं वाचिश्ढपत्ययान्तत्वात्। तथा चोाप- 
मे सत्ताश्नयसामान्योक्तो कश्चाशख्य इव्याकांत्तायां वाक्यश्ेषादात्मेति 
जिच्यत इत्याद | न चे(त। सच्छब्दस्यात्मसाधारखमपेव्याक्तं तदपि 
नात्ति आअत्मपद्वत् सत्पदस्य व्यक्तिवाचित्वात् बक्ति बाधायेोग्या 
चिदात्मैवेति न वाजिचन्दागवोारुपकमवेषम्यमिव्याद । सच्छब्देति। 
वेषम्यर्पेव्याप्याह । अन्नानेति । वाजिवाक्ये त्वमर्थस्य तदंपर्यन्तस्य 
लच्छस्य प्रतिपादनं च्छान्दो्वाक्ये तु तदस्य त्वमथपर्वन्तस्य प्रति- 
यादनमिति प्रकारभेरोऽपि वाक्वार्थक्यादिदयैक्यमिति फलितमाइ। 
तस्मादिति ॥ 

# विज्ञात दूति वधे का० सा०। 
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क रत्न प्रभाभासिति। [अ ०३०२ 

© 0\ कायाख्यानादपृवै ॥ १८ ॥ 
कन्दागा वाजसनेयिनखु प्राणसंवादे खादिमयीादं प्राण- 

स्यान्नं ्राद्नाय त्वापो वास आमनन्ति। अनन्तरं च छन्दागा 

आमनन्ति "तस्मादा एतदश्व्यन्तः पुरस्ताच्ापरिष्टादद्धिः 

परिदधति इति। वाजखनेविनखामनन्ति 'तदिदांसः ओचिया 

चअरभिय्यन्त आचामन्तयशिला दाचामन्ति एतमेव तदनमनग्नं ङ् 

वन्ता मन्यन्ते तस्मादेदंविद श्व्यन्नाचामेद्शित्वां चाचामेदेतमेव 

तदरनमनभ्मं कुर्ते' दति। तचाचमनमनद्मता चिन्तनं च प्राणस्य 

प्रतीयते। तत् किमृभयमपि विधौयते उताचमनमेवेातानग्म- 

कायाख्यानादपवं। "म किमन्नं किं वासः'इति प्राणेनणष्ावागाद्य 

ऊचः "यदिद किं चाश्छभ्य आकमिभ्यस्तत्तेऽत्रमापोा वासः" इति सवं 

पाणिभिभज्यमानं यदिदं प्रसिद्धं खादिपयन्तमच्नं तत् प्राणस्य तवान्नं 

खाप आच्छाद्नमित्यपासकेन चिन्तनोयमिव्यथेः। एखादयऽप्यविश- 

बखतिम॒क्का विष्टेवस्तिभेदमाइ । अनन्तर चति । तस्मादपां पाण- 
वस्थत्वाद शिच्यन्तेाईप्रनं कुर्वन्तः ओाचियाखतत् कुवंन्ति। किं तत्, भाज- 
नात् पवं ऊद्धं चाचामन्ति डति वत् तदद्भिः प्राणं परिद्घत्याच्छा- 

द्यन्तोव्ययः। पवात्तराखष्नसम्बन्धिनोष्वप्य प्राणवासस््वचन्तनरूप- 

मनम्मताध्यानं कायमिति भावः| तत् तस्मात, इति उक्ताथं यया पवं 

विद्धांसे{ग्नात प्राक् ऊख चाचामन्तरखतम्वानं प्राणं तत्तनाचमनना- 

नस्माच्छादितं कुवन्ता मन्यन्ते चिन्तयन्ति, तस्मादेवंविदिद्ानीन्तने- 

ऽप्यपासक णवं कुयादिति वाजिश्रयर्थः। अक्रोाभयोरप्यपु वत्वात् संश- 
यमाह | तत्किमिति । सन्दिग्धतदुपकमस्य वाक्यशेषात् निणेयवदा- 
चामन्तिडति पदस्य विधित्वसन्दे दे अाचामेदिति वाक्वशषादिधि- 
त्वनिगय इति दृद्ान्तसंगव्या पूवपत्तमाद। किं तावदिति । च्ान- 
साघध्नापासनाङ्विधिविचारात् पाद्सङ्गतिबाध्या | पृवेपच्च प्राणवि 
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ताचिन्तनमेवेति विचायते । किं तावत् प्राप्रमुभयमपि विधीयते 

इति । कुतः उभयस्याप्यवगम्यमानलात्। उभयमपि चैतद् पूव 
लादिष्यदे, श्रथ वाचमनमेव विधीयते, विख्यष्टा दि तस्मिन् 
विधिविभक्तिः, तस्मादेवंविदशिव्यन्नाचामेदशितल्वा चाचामेदिति 

तख्येव स्तुत्यथ॑मनद्यतासङ्धीतेनमित्येवं प्राप्रे न्रूमः। नाचमनस्य 

विधेचल्मुपपद्यते, कायाख्यानात्, प्राप्नमेव ददं कार्यवेनाच- 

मनं प्रायत्यार्थे खतिप्रसिद्ध मन्वास्यायते। नन्वियं अ्रतिस्तस्याः 

रूतेमूलं स्यात्, नेत्युच्यते विषयनानालात् । सामान्यविषया 

दि सूतिः परूषमाच्रसम्बद्धं प्रायत्यायेमाचमनं प्रापयति, 

खतिस्तु प्राणविद्याप्रकरणएपठिता तदिषयमेवाचमनं विद्घतौ 

विदध्यात्। न च भिन्रविषययाः श्रुतिष्टल्यमूलमूलिभावेऽव- 

कल्यते, नचेयं श्रतिः प्राणविद्या संयाग्यपूवं मा चमनं विधास्यति 

दति शक्यमा्रयितु, पूरवखेव पूरुषमा संयोगिन त्रचमनस्येद 
म्रत्यभिज्ञायमानलात्, अतएव च नोाभयविधानं, उभयविधानें 

च वाक्यं भिदयेत। तस्मात् प्राप्तमेवािभिषतामगितवताच्च 

द्याङ्त्वेनापवाचमनं विह्ितमन्यच्ोपसंदतव्यमिति फलं सिद्धान्तं 

तस्याविधेवत्वात् नाङ्गत्वेनोापसंदह्ार इति विवकः। उभयविधानें 

वाक्यभेदः स्यादित्यरूच्या पच्तान्तरमाद | खथ वेति । प्रशस्तं होद्.- 

माचमनं यक्लादनेन प्राण्मनन्नं मन्यन्त इति स्त॒तिः। प्रसिद्धान्वाद्- 
नाप्रसिडधं विचेवमिति न्यायेन सिडान्तयति। खवमिति। प्रयतस्य प. 

यलवता भावः प्रायत्यं खुह्धिस्तदयनित्यथः। सत्या शुद्धं कायत्वेन 

विहिते सकलकमेङ्तया प्राप्ताचमनान्वाद् नाप्वमनम्मताध्यानमेव 

विच्ीयत डति सूदाथः | स््मातमाचमनं अव्या नानद्यते किंत्नया 
4 
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उभयत आचमनमनुद्य “एतमेव तदनग्रं कुवन्तो मन्यन्ते' इति 

म्राणस्यानद्मताकरणसङ्ःल्योऽनेन वाक्येनाचमनोयाखश्ु प्राण- 

विद्यासम्बन्धित्रेनापूवं उपदिश्यते । न चायमनद्रतावाद् ्राच- 

मनस्तुत्यथं इति न्यां आचमनस्वाविघेयलात्, खयच्चानग्म- 

तासङक लयस्य विघेयलप्रतीतेः। न चैवं सल्टोेकस्याचमनस्योभया्थं- 

ताग्येपगता भवति, प्रायत्यार्थता परिधानाथेता चेति क्रियान्त- 

रताभ्युपगमात्, क्रियान्तर मेव द्या चमनं नाम प्रायत्यां परूष- 

स्याभ्यपगम्यते, तदीयासु लषु वासःसङ्कल्यनं नाम क्रियान्तर- 

मेव परिधानां प्राणस्याभ्युपगम्यत इत्य नवद्यं । अपि च यदिद् 

किं चाश्चभ्य आ्राशरक्ुनिभ्य आलछमिभ्य श्राकोरपतङ्गेभ्यस्तत्ते- 

ऽन्नमितिः अच तावन्न सवान्नाग्यवद्ारसखाद्यत दति शक्यते वक्त, 

त्रशब्दत्राद् शक्यलाच, सर्वन्त॒ प्राणस्वान्नमितोयमनदृष्टिञख्ो- 

द्यते तत्सादच्याद्ापेा वास दृत्धचापि नापामाचमनं चोद्यते, 

म्रसिद्धा खेवाचमनोयाखष्य परिधानदृषटिञ्चाद्यत इति युक्तं। 

त्या विहितं समत्यानद्यत इति शङ्कते | नन्विति । अ्तिस्मत्यारनयोानं 

मलमललिभावः भिद्रविषयत्वादिति परिदरति। नेति। इिजोा नित्य 

मपस्प्रपेतः इत्याद्या सतिः । खचमनान्तरविधिमपेद्य मलम् लित्वं नि 

रस्तं सम्प्रति विधिरसिद्ध इत्याह । नचेयं खतिरिति। खत रखवेति 

च्पाचमनविध्यभावादवेत्ययः। अष प्राणवासस््वथ्यानाख्यः सङ्कल्पः 

विद्याङ्गत्वेन विधीयत इत्याद । तस्मादिति। खयञ्चेति पुव- 
त्वादित्ययः। गखुद्ययं विनियक्तस्याचमनस्य पाणच्छादनाथत्वं वि 

रूद्धमित्याण्द्भाद। न चवं सतीति। खाचमनस्याच्छादनाथत्वम- 

सिडमित्यथः। किञ्च यथा पुवेवाक्चे प्राणस्यान्नध्यानमङ्ग विदितं 
तथाच वासाध्यानं विधीयते, अन्यथाचमनविघा पव थ्यानविधि- 



[ख ०३।पा ०३ | ष इर ब्रद्धखचभाष्ये । ८८१ 

न द्यधतरेशसं सम्भवति । अपि चाचामन्तोति वर्तमानापदेशिला- 

न्नायं शब्दा विधिक्तमः। नन मन्यन्त इत्यचापि समानं वतेमाना- 

पदेशं, सत्यमेव तत्, अवग्टंविधयेतवमन्यतरस्मिन् वासःकायी- 

ख्यानात् रपां वासःसङ्कल्पनमेवापूवं विधीयते नाचमनं पूवे 

वद्धि तदित्युपपादितं। यदप्युक्तं विस्पष्टा चाचमने विधिविभक्ति 

रिति, तदपि एूवेवच््ेनेवा चमनख तयक्तं, च्रतएवाचमनस्वावि- 

धित्सितलादरेतमेव तदनमनप्मं कुर्वन्तो मन्यन्त दत्यचेव काठाः 

पयवस्यन्ति नामनन्ति तस्मादेवंविदित्यादि । तस्मात् माध्य- 

न्दिनानामपि पाठे च्राचमनानुवादन*एवंविद्ामेव प्रकतप्राण- 

वासोविधिलं विधीयत दूति प्रतिपत्तव्यं । योाऽप्ययमम्दपगमः 

चिदा चमनं ! विधोयते कचिद्रासाविज्ञानमिति साऽपि न 

रुत्तरच क्रियाविधिरि्य्धवैग्रसं स्यादित्याह) अपि चेति । भक्तये 
दिति श्ब्दाभावात श्ाद्यन्नस्य सवस्य मनव्येणापासकेन भोक्तमणक्य- 

त्वा न पृववाक्ये क्रियाविधिरित्ययः| इतखाचमनमच न विधघेरि 

व्या । अपि चेति। अनम्नं मन्यन्त इत्यत्र वासस्छध्यानमपि न 

विधेयं टाषसाम्यादिति शङ्कत! नन्विति। उभयोर्प्यनवाद्त्वे वेफल्या- 

दवश्यमेकानवादनकं विधेयं तच विधय वासाध्यानमव बवासःकाय- 
स्यानम्नत्वस्याख्यानादप्वलाच इति समाधधानायः। पववदिति स्त्या 
प्राप्तमित्ययः। आचामेदिति न विधिः किन्त विष्णरुपरांशखु यदव्य 
डति वदनुवाद् इत्यत्र लिङ्गमाइ । अत खवेति । तस्मादवंविदशिव्य- 
च्राचामेद{शित्वा चाचा्मेदिति वाक्यस्याविधित्वे काण्वेरपठनं लिङ्- 

मित्य्थः। तदि पाठबलान्माध्यन्दिनि खाचमनविधिरिति कस्यचि- 
न्मतं निराकरोति। योऽपीति। 

# एवंविच्छमेवेति वधर काण्सा०। -† विधौयतामिति का० वर्ध॑°। 



- र लपभाभासिते। [ऋ ०२।प7०३। 

साधः, आपा वास दृत्यादिकाया वाक्यप्रटत्तः सवेचव॑ंकरूष्यात्। 

तस््मादासे विज्ञानमेवेद विधौयते नाचमनमसिति न्याय ॥ 

समान एवच्चाभेद्ात्॥ १९ ॥ 

वाजसनेयिशाखायाम्चिर दये शण्डिव्यनामाङ्किता विद्या 

विज्ञाता, तच गुणाः श्रुयन्ते स ्रत्मानमुपासौत मनोमयं प्रा 

णश्ररोरं भारूपम् इत्येवमादयः। तस्यामेव शाखायां छददा- 

रष्वे पनः पदयते 'मनामयेऽचं पुरुषा भा सत्यस्तस्िन्नन्त दद य॑ 

यथया जोदोवीा यवे वास एष स्वैदयेशानः सवस्याधिपतिः सवे- 

मिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च'दति। तच संशयः, किमियमेका 

विद्याऽग्रिरदस्यहृददारण्यकयोर्गणेपसंदारख उतद्े दमे विदधे 

गणनपसंद्ारसखति। किं तावत् प्राप्तं विद्याऽभेद्ा गणव्यवस्धा 

चेति,क्तः चैनरुत्वग्रसङ्गात्। भिनासु दि श्रा खा खध्येढवदि टभ- 

दात् चैनरुत्यपरिदारमालोच्य विद्यकल्रमध्यवसाच एकचालि- 

रिक्ता गणा द्तरत्रापसंद्धियन्ते प्राणएसंवाद्ादिच्वित्युक्तं। एक- 

† पनः शाखायामभ्येटवेदिदभेदाभावादशक्यपरिदार् पान- 

:„+2------ ------------------
 

समानः। रखवच्चाभेदात् श्णडिल्येन दृषा तच्नास्ना$ङ्किता अन्तद्हद्ये 

ब्रीद्यादि वत् च्छ तिरूतोव्यय  अभ्यासप्र्यमिचानाभ्वः संप्रयमाइ | 

तचेति। गणानपसंदारापसंदारा परूवात्तस्पच्तयाः फलः पवच प्राप्ता 

चमनानवाद्नानम्नताध्यानविधिरु्तः डद त्वकशणखावा विप्रक्ष्टद् श- 

स्थवाक्ययारेकस्य विधित्वमन्धस्यानुवादत्वमित्यिष्चयात् दयोारपि वि- 

द्या{विधित्मिति प्रत्यदाइस्णेन पूवंपच्ठयति। [क तावदिति। बत्यनरुक्ता 



[अ ०३।पा ० | शङ्कर त्र्य ख चभाष्ये । ८८ 

रुत्येन विप्रछुष्टदेशखछेका विद्या भवितुमरईति। न चा्तैक- 

मास्दानं विद्याविधाना्थे अपरं गणएविधानाथमिति विभागः 

सम्भवति । तदा द्यतिरिक्रा एव गुणा इतरत्रेतरच चान्नायेरन्, 

असमाना; समाना अपि तु उभयचान्नायन्ते मनामयता- 

दयः, तस्मान्नान्यान्यगुणोपसंहार् इत्येवं प्रापे ब्रूम, यया भि- 

न्नासु शाखासु विदयेकलं गणापसंदारश्च भवति एवमेकस्यामपि 

शाखायां भवितुमदंति उपास्याभेदात्, तदेव डि ब्रह्म मनोामय- 

त्वादिगणकमुभयच्ाप्युपास्यमभिन्नं प्रत्यभिजानोमदे, उपा्यच्च 

रूपं विद्यायाः नच विद्यमाने रूपाभेदे विद्याभेद मध्यवसातु 

शक्तमः, नापि विद्याऽभेदे गृणएव्यवसथानं । ननु पानरकप्रसङ्गात् 

विद्याभेदोाऽध्यवसितः, नेत्युच्यते चरथविभागेापपन्तेः, एकं द्यालान 

विद्याविधाना्थे अपरं गृणविधाना्थे तिन कि्चिननापप- 

द्यते। नन्वेवं सति चद् पटितमश्रिरदस्ये तदेव इददारण्यक पटि- 

तव्यं ख एष सवेसछशानः' इत्यादि । यन्तु पठितमेव मनामयलादि 

तन्न पटितव्यै, नेष दोषः । तद्लेनेव प्रदशान्तरपटितविद्या- 

तदिद्यन्तरमिति न व्याक्षिः प्राण्पच्चाग्न्यादिविद्यासु चभिचारादित्या- 
ष्द्खया शाखाभदेपुनरुक्तिरसिदेव्यक्तमित्याइ। यथा मिन्नाखिति। वया- 

ऽमिद्दोचवाक्ये कमणि विधिः, "दघ्ना जुद्ाति' इति वाक्ये गुणविधिस्त- 
याचाप्यस्त न विद्याभेद इव्याग्र द्यादइ। न चातरैकमिति। उक्तगुणानां पुन- 
रुक्तिरया स्यात् अताऽभ्यासादिद्याभेदः प्रयाजभेदवदिति भावः, उक्त- 
गुणेक्िन था कतिपयगुणविशिद्धापास्यामेदपत्यमिज्ञाना्थलादत 
उपास्यरूपामेदात् भित्रशण्खठाखिव समानश्एलावामपि विदैकमिति 



दध रल्प्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०३ | 

प्रत्यभिज्ञानात् । समानगणान्नानेन दि विग्रहृष्टरेशं शाण्डिल्य- 

विद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्यामौशानलादयुपदि श्यते, अन्यथा डि 

कथं तस्यामयं गणएविधिरभिधोयते । अपि चाप्राघ्राशेपदशे- 

नाथवति वाक्ये सच्नाते म्राप्तांशपरामभस्य नित्यानुवादतया- 

प्यपपद्यमानलतात्, न तद्लेन प्रत्यभिन्ञेपेक्तितुं शक्यते । तस्ना- 

दच समानायामपि शाखायां विद्धेकलं गृणेपसंडहारश्चेव्युप- 

पन्नं॥ 

सम्बन्धाद् वमन्यचापि ॥ २० ॥ 

इृददारण्छकं “सत्त्यं ब्रह्म" इत्युपक्रम्य ^तद्यन्तत् सत्यमसा स 

श्रादित्ये य एष तस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्तिणेऽच्न् पुरुषः" 

दति तद्धैव सत्यस्य ब्रह्मणाऽधिदैवतमध्यात्मञ्चायतनविशेष- 

मृपदिश्य व्याङृतिश्ररीरलं च सम्पाद्य द्रं उपनिषद्ावुपदि श्वेते, 
तस्यो पनिषद हरित्यधिदवतं, तस्छोपनिषद् दमित्यध्यात्मं । तच 

संशयः किमविभागेनेवोभे श्रप्यपनिषद्ावुभयच्रानुसन्धातय्ये 

सिद्धान्तद्धचं योजयति। ययेति | सीचख्चकारोाऽप्यथा बयाख्यातः | यच 
बहवो गणाः श्चतास्तच पधानविधिरुन्यच् तदनुवादेन गुणविधिरिति 
निखयाद्भ्िर हस्ये प्रधानविधिवदुत्तरच् गणविधिरिति भावः॥ 

सम्बन्धाद् वमन्यचापि | सद्धतचयं व्यद्ायाकाश्ात्मकं, स्य परोक्त 

भृ तात्मकं हिरणगभोाख्य ब्रद्यापक्रम्य, तदुक्तं यत्छत् व्यं तत् स योाऽसा- 
चादित्यः किं मण्डलं न तच स्थाने परूषः करणात्मकः स रवाध्यात्मम- 

त्िस्थानस्थ इव्यपदिश्य तस्य भूरिति शिराभुव इति बाः खरिति 
पाद्वत वब्याक्लतिरूपं एरीरकमक्तादे उपनिषदा रदस्यदवता- 

नामनी उपदिश्यते तस्यादित्यमण्डलस्थस्यादहइ रिति नाम प्रकाशकत्वात् 
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उत विभागेनैकाधिरैवतमेकाष्यात्ममिति। तच खतेरीवापक्रमते 

यथा शाण्डिच्यविद्याचां विभागेनाप्यघोतायां गुणेापसंदार् 

उक्तः एव मन्यचाष्टेवंजातोयके विषये भवितुमरति एकविद्या- 

भिसम्बन्धात्, एका दोयं सत्यविद्याऽधिदेवमाष्यात्मं चाधोता 

उपक्रमाभेदात् वतिषक्तपाठाच, कथं तस्याम॒दिता घमस्तस्या- 

मेव न स्यात्, ये ह्याचा्थं कञ्िदनुगमादिराचारञ्चादितः 

सङ्कासगते च्ररण्यगते च ठुल्यवद्व भव(त। तस्मादुभयेरष्युप- 

निषद्रूुभयच प्राक्चिरिति, एवं प्राने प्रतिविधत्ते ॥ 

न वा विशेषात् ॥ २१॥ 

नेवाभयोरूभयच प्रा्चिः, कस्प्मादधिगेषात्, उपासनस्थानवि- 

शेषापमि बन्धादित्यथंः। कथं खानविशेषोापनिवन्ध इति, उच्यते 

---______________________ बब, 

तस्याज्िस्थस्या हमिति नाम प्रत्यक्तादिति इद नामदयं विघयस्तच ना. 
मिनः सत्या ख्यस्य ब्रह्मण रखकत्वात् स्थानभेदोक्तेख संप्रयमाह । तेति । 
पवेपच्ते प्रतिस्थानं नमदयानष्ानं सिद्धान्ते यथा अन्येककनामान. 
खछानमिति फलं। दृषटान्तसङ्कत्या पवपच्तख्चं वयाचष्टे। ययेति। यथा 
विद्येकणादुपसंह्ार उक्तः ण्वमन्यत्राप्येकविद्यायामपसंहारो भवितु- 
मद(त इत्यथः सत्य ब्रद्धत्यपकमाभेदस्तावेतावच्यादिव्यपरुषावन्या 
न्यस्मिन् प्रतिष्ठिता, खादित्यरष्मीनाच्चतच्तषि चच्तषञखादिव्ये प्रतिदाना- 

दिति बयतिषक्तपाठेा मिथः संद्येषपाठस्ताभ्यां विद्यक्वसि्धिः, विद्येक्ये$पि 
किंस्यात तत्राह । कथमिति। विद्यक्छेऽयि स्थानभेदादुपनिवदार्- 
सङ्करः स्यादित्याशङ्कां दृदन्तेन परिहइरति। या दोति। 

नामक्यात् नामसङ्करा यक्तः, तया चात्तिख्याऽहरिति नामवान सत्य- 
ब्रद्यत्वादादिग्यस्थाइरितिनामवदिति प्राप्रे सिडान्तस्चं योजयति 

9 
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"य एष एतस्मिन्मण्डले परुषः इति हाधिदैविकं परुषं प्रत्य 
तस्यो पनिषद् हरिति श्रावयति याऽयं दकिणेत्तन् परुषः” इति 

चाध्यात्मिकं पुरुषं प्रकृत्य तस्यापनिषद मिति तस्येति चेतत् 

सन्निदितालम्बनं सवनाम तस्म्ादायतनविशेषव्यपाश्रयेरैते | 

उपनिषद्वपदिश्येते कुत उभयोरुभयच प्रा्चिः। नन्वेक एवा- | 

यमधिदवतमध्यात्मञ्च परुषः, एकस्येव सत्यस्य ब्रह्मण अ्राय- 

तनदयप्रतिपाद्नात्। सत्यमेवमेतत्, एकस्याऽपि लवस्थाविशे- | 

सापादानेमैवापनिषदधिशेषोापदेशात् तदवस्थल्येव सा भवितुम- | 

ईति । अस्ति चायं दृष्टान्तः सत्यष्याचार्यखरूपानपाये यदा- | 

चा्यस्यासोनस्यानवतैनमुक्तं न तत्तिष्ठता भवति, यच्च तिष्टत | 

उक्तं न तद्ासोनस्येति। यामारण्ययोास्वाचायंखरूपानपायात् | 

तत्छरूपान बद्धस्य च धर्मस्य यामारण्यरृतविशेषाभावादुभयच 

तुल्यवद्धाव इत्यदृष्टान्तः सः। तस््नाद्मवस्याऽनयेोरुपनिषदोाः॥ 

द् शयति च ॥ ९९॥ 

रपि चेवंजातोयकानां धमाणां व्यवस्थितिलिङ्गद् शनं 

न वेति। नास्नारुपासनस्थानविविष्टसम्बन्धित्वादि चयेः। तस्योपनिषद् ह- 

रदहमितिच वाक्यद्वयेन तच्छन्दपराग्टद््याः सत्िहितस्थानविशििद्योा 

परुषया नामसम्बन्धपरणापसंदहारानमानं बाध्यमिति भावः। विष्ये. 

क्यान्नामसङद्कर इत्या्राद्भा स्थानभदन विश्िद्ध्परुषभदात् नामब्यव- 

स्थामादइ | नन्च्त्यादिना। विश््द्िसिम्बन्धे दृद्न्तमादहइ। अस्तीति 

प्रतिद्रद्ान्तस्य खरूपसम्बन्धित्वात् विशि ध्येये प्रछते दृश्ान्तत्वं 

न(स्ति इत्याद । य्रामेति॥ 



५ 

[ख०३।पा०३] षरा ङ्र ब्रद्धय खच भाष्ये | चन 

भवति (त्येतस्य तदेव रूपं यदमृव्य रूपं यावमव्य गेष्णै ता 

गेष्णेा यन्नाम तन्नामः दति। तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमव्य रूपं 

कथमस्य लिङ्गत्वं तदुच्यते, अरच्यादित्यस्थानभेदभिन्नान् धमा- 

नन्यान्यस्मिन्ननुपरुंदा्यान् पश्यन्निडहातिदेशेनादित्यपरूषगतान् 

सूपादीनक्िपरूष उपसं दरति “तस्यतस्य तदेव रूपम्" इत्यादि- 

ना। तस्माह्वस्िते एवैते उपनिषद्ाविति निण्यः ॥ 

सम्भुतिदयुव्याप्यपि चातः ॥ रेरे ॥ 

"्रद्मच्येष्ठा वीया सम्भृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान दत्येवं 

राणायनीयानां खिलेषु वोयसम्भुतिद्यूनिवेशप्र्टतय ब्रह्मणे 

विश्तयः पद्यन्ते। तेषामेव चेापनिषदि शाण्डिच्छविद्याप्रष्ट- 

तये ब्रह्मविद्या; पन्ते, तासु ब्रह्मविद्यासु ता ब्रह्मविश्तय उप- 

संद्धियेरन् न वेति विचारणा्ां ब्रह्मसब्बन्धादुपसंदारप्राप्री 

पठति, सम्भृतिद्युव्या्षिप्रटतयो व्ग्डितयः शाण्डिन्यविद्याप्र- 

तिषु नापसंहतेव्याः, अत एव चायतनविशेषयेागात् | तथा दि 

उक्तनामव्यवस्यायामतिरेष्ट लिङ्गमियादह। दष्टयति चेति| वि- 

द्ये क्यादवोापसंहारसिद्धावतिदेष्ए खया स्यात् तस्माद्कविद्यायामपि 

खयानभेदरनाक्तगणानां विनातिदश्मनपसंहार इति सिद्ध ॥ 

सम्भतिद्यव्याश्यपि चातः। ब्रद्येव ज्येष्टं कारणं येषां तानि ब्रद्ध- 

ज्येष्टा नि, निलापन्छान्द्सः, वीयि पराक्रमविष्रषा खाकाप्रात्पा- 

द्नांद्यः, ताजिच वौयाणिसम्भतानि निविघ्नं सम्बद्धानि, सवनि- 

यन्तः काय विघ्नकतुरसत्वात्। तच ज्ये ब्रद्याग्र दवाद्यत्पत्तेः पागव 

दिवं खगमाततान व्याप्तवत् सदा सवव्यापकमिययः। सवप्राघम्यस्मघा 
9 9 



ख्ख रन्रप्रभाभासिते। [अ ०२।प7०३ 

शाण्डिच्यविद्यायां दयायतनलं ब्रह्मण उक्तं एष आत्यान्त- 

चदय: दृति तद्वदेव ददरविद्यायामपि ददर पृण्डरौकं वेभ्स 
दहरोऽस्मिन्नन्तर ्ाकाशः'टूति। उपकाग्रविद्यायान्त् ्रच्छा- 

यतनलं“य एषोाऽञ्णि पुरूषो दृ श्यतेः दति। एवं तच तज तत्त- 

दाध्यात्मिकमायतनमेताखु विद्यासु प्रतीयते, च्राधिदै विक्वस्ेता 

विश्टतयः सम्भृतिदयुव्याभ्िप्र्डतचः, ताखां कुत एतासु प्रा्चिः। 

नन्वेताखग्याधिदे विक्यो चिश्टतयः शूयन्ते “ज्यायान् दिवा ज्या- 
यानेन्यो लोकेभ्य एष उ एव भामनोरेष डदि सर्वेषु तेषु 
भाति यावान् वाचमाकाशस्तावानपेऽन्तद्धदय आकाश उभे 
अस्मिन् द्यावाष्टयिवी अन्तरेव समादिते' इत्येवमाद्याः । सन्ति 

चान्या च्ायतनविशेषदीना रपि ब्रह्यविद्याः षोडश्रकलाद्याः, 

सत्यमेवेतत् तथाच विद्यते विशेषः सम्भृत्याचनपसंदारडेतः, 

नदत्वमिति वाकशरेषस्या गुणाः प्रभवतिपदयाद्याः। खिलेष्िति 
विधिनिषेघग्रून्यवाक्येयिव्य्थः। त्रद्यसम्बन्धादिद्याभेदभानाच संश. 
यमाद। ताखिति । अनारुभ्याधोतव्र्यविभतीनां ब्रद्यसम्बन्धेन स्व॑ 
ब्रद्यविद्ामु प्रत्यभिज्ञानादुपरुहार इति पव॑पत्तः। सिद्धान्तमाह । 
सम्मतीति | सम्भतिख द्यव्याप्ति् सम्भतिद्यव्याप्ि तदपि सवच नोप- 

संदइतव्यमपिषदमरसिव व्यवस्यापकवि़षयोामादिति दखूचयोाजना। 
च्याध्यात्मिकायतनविण्घयक्तविद्यास्ाधिदेविकविभतीनां प्रयभिन्ञा- 

न हेत्वभावात् न प्रा्िरिव्यक्तं दतुं शद्धते। नन्वताखिति। आधिद- 
विकत्वसाम्याद्ाध्यामिकायतनद्धीनत्वसाम्यादा तत्तदिद्यासु सम्भव्या- 

दोनां प्राप्िरिति श्ङ्काथः। उक्तदेतुदयं न गणप्रापकमधिदविक- 
विद्यानां शण्ट्ल्यददरादीनां आवतनद्धीनविद्यानाच्च भियोागुणसा- 
इयप्रसङ्गात्, तस्मात् कतिप्रयसमानगुरावि{श्िःपास्यरूपे कवं विदैक्य- 



[अ ०३।पा ०२] शाङ्र ब्रद्य खचभाष्ये | खच 

समानगृणान्नानेन हि प्रत्युपस्थापितासु विप्ररृष्टदेशाखपि 

विद्यासु विग्रृष्टदेशगुणण उपसंद्धियेरन्निति युक्तं, सम्भृतया 

दयस्ह॒ शण्डिलद्ादिवाक्यगेोचराख् गणा; परस्परव्याठत्त- 

स्वरूपलात् न प्रदेशान्तरवतिविद्याप्रत्युपस्यापनक्षमाः । न च 

ब्रह्यसम्बन्धमाचेण प्रदेशान्तर वतिंविद्यापरतयुपस्यापनसच्यते, वि- 

द्याभेदेऽपि तदुपपत्तेः, एकमपि ब्रह्म विग्डतिभेदेरनेकरनेक- 

घोपास्यत दति खितिः, परोावरीयस्वादिवद्धेददभनात्। त- 

समात् वोयंसम्भृत्यादौोनां शाण्डिच्धविद्यादिस्वनुपसंदार दति॥ 

पृरूषविद्यायामिव चेतरेषःमनान्नानात् ॥ २४ ॥ 

अस्ति ताण्डिनां चैङ्गिनाच्च रदस्यव्राह्यमणे परूषविद्या, तच 

परुषो यज्ञः कल्पितः, तदौयमायस्तेधा विभज्य सवनचयं 

कल्ितं, अश्रिशििषादोनि च दीत्तादिभाषेन कल्पितानि, अन्ये 

मावदूणपा्चिदेतुस्तदभावात् न प्राप्तिरिति परिहरति सत्यमित्या- 

दिना। स्थानविश््द्िभिदात् नान्नोयवस्थावत् सम्भत्यादिगणविशिदटस्य 

ब्रह्य णः एठ्डिल्यदिविद्याक्तगणविशशिद्धत्रद्यणञ भिया भेदन रूप. 
भेदत सम्भव्यादरीगां नापसंहार इत्यक्तन्धायातिदोश्त्वादस्यन संगत्या- 

द्यपेतच्ता ययेकस्िन्नदूरौथे परावरीयस््वादिगणापास्त{हिर णयष्सश्चत्वाद्य- 

प्रास्तिभि दत्ते तथेक्िन्नपि ब्रद्यणि विद्याभदो पपत्तेः ब्रद्ध प्रत्यभिज्ञान 

गुणप्रापिकरेव्याहइ। परोवसोयस्दिवदिति। तस्मात् सम्भुव्यादिगुण- 
विण््द्विद्यान्तसरविधिरिति सिद्धं ॥ 

परुष विद्यायां छृन्द्णग्यस्धां विद्यामाइ । अस्तीति । "परुषा वा यन्ञ्- 

स्तय यानि चतुविग्ति वधाणि तत्मतःसवनमथय यानि चतुखत्वारि- 



८९० रुनप्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०३] 

च धमास्तच समधिगताश्चाशोमन्तप्रयागाद्यः। तैत्तिरी- 

यका रपि कञ्चित् परूषयन्नं कल्ययन्ति (तस्येव विदूषो यज्ञ- 

स्वात्मा यजमानः श्रद्धा पल्ली" इत्येतेनानुवाकन । तच संशयः 

किञमितरचेाक्ताः पुरुषयज्ञस्य धमरे तेत्तिरौ यकेषुपसं तव्याः 

किंवा नो पसंहतव्या दति। प॒रषयज्ञताविशषादुपसंदारप्राप्ता- 

वा चक्रदद नापसंदतव्या इति, कस्मात् तद्रुपप्रत्यभिज्ञानाभा- 

वात् । तद्ादाचायैः पुरूषविद्यायाभिवेति । यथैकषां शाखिनां 

ताण्डिनां वैङ्गिनां च पुरुषविद्यायामाजनानं नेवमितरेषां ते- 

्िरोयाणामान्नानमस्ति, तेषां रीतरविलक्तषएमेव यज्ञस- 

न्पादनं दृश्वते, पल्नोवजमानवेदवेदिवर्दिबुपाज्यपश्चुलिगाद्य- 

न॒क्रमणात्। यदपि सवनसम्पादनं तद पोतरविलत्तएमेव “य- 

त्सायं प्रात्मध्यन्दिनिद्च तानि सवनानि' इति। यदपि किञ्चि- 

न्मरणावग्डयलादिसामान्ये तदप्यल्योयस्ाद्भयसा वेलक्षण्येना- 

भिष्डयमानं न प्रत्यभिज्ञापनच्तमं। न च तेन्तरोयकं परुषस्य 

प्रद्रधाणि तन्माध्यन्द्िनिं सवनमथ यान्यद्टाचत्वारिश्रदषाणि तत्तृतीयं 
सवनम्" इति यज्नसाम्बाथं सवनचयं कल्यितं,"स यद् शिशिवति यत्ि- 

पासति यत् न रमते ता दीच्ता खथ यद्ञ्नाति यत्पित्रति यज्रमतेता 
उपसदः थय यद्धसति यच्जच्तति यन्मेधुनं चरति तानि स्ततशस्त्रा- 
णि्थ यत्तपोदानादि सा दच्तिणा मरणमेवावभ्टयः वस््यादिरूपा 
मे प्राणा इद् सवनचयं यावदाय॒रनुसन्तनृते' इव्याणोः, 'अचत्तितप्तस्य 
स्ततमसि परागं संश्ितमसि" इति मन्तचयप्रयोगः | षोडश्धिकशत- 
वघजीवित्वं फलमिति दशिंतं। संश्याथं शाखान्तरौयपुरुषविद्यामादइ। 
तत्तिरीयका इति। अचर विदुषा वज्ञस्येति घ्या: समानाधिकरस्य- 



[अ०दे।पा ०३] ष्राङ्रव्रद्यस्चभावष्ये। ` ८९१ 

यज्ञत्वं श्रयते विदुषे यज्ञसेति दि न चेते समानाधिकरणे षये 

विद्धानेव यो यन्ञस्तस्येति । न दि पुरुषस्य मुख्यं यज्ञवमस्ति 

व्यधिकरणे लेते षष्यी विदुषो ये यज्ञस्तस्येति। भवति डि पर- 
षस्य मुख्यो यज्ञसम्बन्धः, सत्याञ्च गते मुख्य एवार्थं श्राञ्चयितये 

न भाक्तः। अत्मा यजमान दति च यजमानं पुरूषस्य निन्र 

वन् वैयधिकरण्येनेवास्य यज्ञसम्बन्धं द्शंयति। त्रपि च तवं 

विदुष. इति सिद्धवदनुवादश्रता सत्यां पुरुषस्य यज्ञभावमा- 
त्मारोनाञ्च यजमानादिभावं प्रतिपित्समानस्य वाक्यभेदः 

स्यात् । अपि च ससंन्यासामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्यानन्तर्ं 

तसटेवंविदुष दत्याद्यनुक्रमणं पश्यन्तः पशष एवैष आन्रायेा 

न खतन्त्र इति प्रतीमः। तथा चैकमेव फलं उभयोारण्यनुवाक- 

वेयधिकररण्णानिञ्यात् संयमा । तचति } उपसं हारानपसंदारा- 
वेव फत्ं। पृवचासाधारगगणप्रत्यभिक्ञानाभावात सम्भत्यादरा वि- 
द्याभद उक्तः इद त्वसाधारगावभ्टयगगविश्िदपरुषयन्नरूपेक्यपत्य- 

सिज्ञानात् विद्यज्चमिति प्रत्यङादर्णेन प्राप्ते सिदधान्तयतति। नोापसंह- 

तव्या इति । "तस्यवंविदुषोा यज्ञस्यात्मा यजमानः खडा पल्ली शणरसीरमि- 

ध्रमरो वेदिलामानि वर्िंवंदिः शिखा दृदयं युषः कामः याज्यंमन्द 
पश्चुस्तपोाऽभ्निदमः भमविता दच्तिणा वाग्घोता प्राण उदूाता चच्तर.- 

ध्वय॑मला ब्रद्धयाः इति बङ्तरघमवंलच्तरप्रात् न रूपेक्यप्रत्यभिङ्ेत्यर्थः। 

वद्: कुष्म॒ष्िः शमयिता दमा दत्तिणयन्वयः। किच्च क्ान्दाग्ये चिधा- 
विभक्तायुषि सवनत्वकल्पना खच तु सायङ्खालादाविति वेरूप्यमाद। 
यद्पीति। यन्मरणं तद््वभ्टधोा यत्रमते तदुपसद् इति तित्तिरिशख्तो 

सारूप्यमपि भातीौत्यत अह । यदपि किञ्चिदिति। गताञ्वयोश्वतु 
ष्पात्तसारूप्यादिद सारूप्यं नक्यप्रयाजकमित्यधः। किच्च छान्दोग्ये 
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यार्ुपलभामदे ब्रह्मणा मदिमानमाप्राति, दति दतरेषा- 

न्त्वनन्यश्ेषः पुरूषविद्यास्नायः। आयुरभिडद्धिफलेा दयसे 

"एष इ षोाडश्वषंश्तं जोवतीति य एवं वेदः दति समभिव्या- 

हारात । तस्माच्छाखान्तराघीतानां परूषविद्याघधमाणमाणशो- 

मन्तादौोनामप्रा्िस्तेत्िरोयके ॥ 

वेधाद्यथभेद्त् ॥ २५॥ 

अस्त्याथवेणिकानाम्पनिषद्ारम्भे मन्तसमान्नायः स्वे प्र- 

विध्य द्यं प्रविध्य धमनीः *प्रटज्य शिरोऽभिप्रटज्य तिधा वि्र- 

क्रः" दत्यादरिः। स ताण्डिनां “दव सवितः प्रसुव यज्ञम्'दत्यादिः। 

+> ~~ ॐ चरि 
परूषयचयोार क्ये खतं अचतु भेद इति वरू्प्यान्तरमाइ॥ न चेति। 

यद्यपि निषादखपतिन्यायेन सामानाधिकरण्यं षष्ोर्यक्तं तथाप्य. 

परसिद्धेक्यकल्पनागेारवाद्यज्ञस्यात्मेति भदोक्तेरेकस्येव यनज्ञत्वयजमा- 

नत्वविरोाघाद्ात्मविदो यो यज्ञः प्रसिद्धस्तस्येति वेयधिकरण्यमेव 

युक्तं । किच्च विदत्सम्बन्धियन्रूपविशेष्यानुवारेन विददङ्कैरङ्सम्पर- 
दिधावेकवाक्यता प्रतीयते तस्यां स्यां विष्ेष्यस्याङ्गानां च एथयगिवि- 
धिवादिनस्तव वाक्यभेददोषः स्यादिव्यथः। किच्च स्यादिभ्यो न्यास 
रखवापरे च यदिति सुन्यासम्क्रा सर्वैः सर्वमिदं जगदिेवं तमात्मानं 

ज्ञात्वा भयाऽवभ्टयमपयाति विद्वानिति संन्धासाध्यायात्मविद्यां परस्तात 

प्राजाप्यान् वाके उपदिग्यानन्तरान्वाक तस्यवंविदुष इत्यक्तात्म- 

विद्यानुवादन प्रसश्थत्वेन तच्छषघतया व्ञसम्पत्तिः क्रियते फले- 
क्यश्ुतेः, चन्दोगानां तु खतन्लविद्याविधिरिव्यादइ। अपि च ससं. 
न्यासामिति | चिन्ताफलमादह | तस्मादिति॥ 

वेधाद्य्थमेदात्। द्वतामभिचारकती प्रार्थयते। सर्वमिति। डे दव. 
ते मदिपोाः सवंमङ प्रविध्य विदार्य विश्गेषतश्च द्यं भि श्चमनी 

# प्रह्ञ्च५ति वधः का 
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शाच्ायनिनां श्वेताश्वा दरितनीलाऽसि' इत्यादिः कठानां तै- 

त्तिरौोयकाणां च शन्न सिचः शं वरुणः" दत्यादिः। वाजसन यि- 

नान्तृपनिषदारम्भ प्रवग्येज्नाह्यणं पद्यते दवा दवै सच्चं निषेदुः" 

इत्यादिः । कोषोतकिनामष्यशिष्टामन्राद्यणं श्रह्य वा अभि- 

षामा ब्र्धोव तद दब्रह्मरौव ते ब्रह्मोपयन्ति तेऽग्टतलमाभ्रुवन्ति 
य एतद् दरूपसं यन्तीति किमिमे सवे प्रविध्य" इत्याद्या मन्ता 

प्रवग्थादौनि च कमाणि विद्यापसंहियेरन् किं वा नोप 
संद्धियेर न्निति मोमांसामहे । किं तावत् नः प्रतिभाति उप- 
संदार् एवैषां विद्याखिति । कुतः, विद्याप्रधानानामुपनिष- 

न्धानां समौपे पाठात् । नन्वेषां विद्यार्थतया विधानं नाप- 
लभामरे । वाद, *अनुपलन्यमाना चपि त्नुमास्यामदरे सनि- 

धिसामणथ्यात्, न दि सन्निधेरथवक््वे सम्भृवत्यकस्मादसावना- 

शराः प्र्ञ्चय चोाटय शिरिश्वाभिता नाश्य, ख्वं विधा विष्टक्ता वि- 
विद्धो भवतु मे श्चुरित्यथः। इ देव सवितः यजं तत्यतिच्ध पसुव 
नि वंतयेत्यथैः। उचचःखवाः श्वेताञग्ोा यस्येन््नस्य स त्वं इटितटणवन्रोला- 
ऽसीवयर्थः | नोऽस्माकं शं सुकरो भरवत्ित्यथेः। अमिष्ामा ब्रद्यीव 
स यस्मिन्नहनि क्रियते तदपि ब्रह्य तस्माद्य तदहःसाध्यं कमापय- 
न्यनुतिन्ति ते ब्रद्यणेव साधनेन ब्रद्योपयन्तिते च कमेणाम्टतत्वमा- 
भ्रवन्तोति योजना । मन्लदिपु तत्तदुषनिषदिद्याणेषत्वे प्रमाणभावा- 
भावाग्यां संश्यमाद। किमिति। फलं पूववत् । नन् तेषां षत्व 
मानाभावान्नापसंहार डति शङ्कते। नन्वेवामिति। मन्लादयस्त- 

्द्धिद्यारेवाः फलवदिद्यासन्चिदितत्वात्तेत्तिरीयकगतपुरुष यक्ञवदिति 
समाधत्ते। वाएमिति । तथा च टृष्ान्तसङ्गतिः सिडान्तिपत्ते। स 
तिधित्ेवय॑बाधकमाइ। न दीति। अफलमन्लादीनां फलवच्छेवत्व- 

५ 

+ अनपललभमाना दति वधै° का० 
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श्रयितुं चुक्तः। ननु नैषां मन्लाणां विद्याविषयं किञ्चित् सामे 
पश्यामः, कथं च प्रवग्थादीनि कममाणि अन्यार्थतरेनेव विनि- 

युक्तानि सन्ति विद्याथलेनापि प्रतिपयेमदि इति । नैष दोषः, 

साम्ये तावन््रन्ताणां विद्याविषयमपि किञ्चित् शक्यं कल्प 
यितु, द यादिसङ्धीतनात्। दयादौनि दि प्रायेणापाष- 

नेष्वायतनादिभावेनापदिष्टानि तद्भारेण च दयं प्रविष्ये- 

त्येवंजातौयकानां मन्लाणं उपपन्नमुपासनाङ्गलं । इृष्टञ्ा- 

पासनेव्वपि मन्तविनियोागः श्डः प्रपद्येऽमुनामुना मुना" इत्येव- 

मादिः। तथा प्रवग्थादीनां कमणामन्यच्ापि विनियुक्तानां 

सतामविरद्धा विद्याखु विनियोागा वाजपेय दव डदस्पतिस- 

वेत्येवं प्राप्रे ब्रूमः, नेषामुपसंदारो विद्याखिति। कस्मात्, 

वेधा चथमेद्ात्। दयं प्रविष्येत्यवंजातीयकानां डि मन््ा्णं 

नधनं सद्नियेरथंवक्तवं तत्सम्भवे सत्यकस्माद्थग्रन्यतेनास सत्रिधि- 
साखयितुं नहि युक्त इव्यथः| नजपाठे त्वकसमादधेतुं विनाऽसाव्थीा 
नाशयितुं नहि यक्तं इव्यर्थः। नन् मन््ाणां विद्यासमवेताच॑पका- 
प्रनसामश्याभावाच्न विद्याण़ेषत्वमिति शङ्कत | नन्विति। प॒रस्तादुप- 

सद् प्रवग्यगाप्रचरन्तीति वाक्येन प्रवग्येस्य कतुशषत्वं श्तं, खभिदा- 
माद्ख तत्तदाक्येन खगाद्ययत्वमता न विद्याधत्मित्याद। कथं चति। 
मन्लाणां विद्यासमवेतद्दयनाद्यादिप्रकाष्कत्वमस्तोत्याद | नैष इति| 

उपास्तिघ मन्लप्रयागः क्रापिन दृष्ट्डत्यत खाह | टर्खेति | पचस्य 
दोघायष्यायं चछन्द्ग्ये चलाक्यस्य कोश्रत्वेनापास्तिरुक्ता तच पितुरयं 
प्रायंनामन्तः। तचामुनेति पुचस्य चिणाम ग्रहति अमुना पुचेण सह 
भूस्तीमममच् प्रपदयेनमे पुच्रवियोागः स्यादिवर्थः। तत्तदाक्येनान्यत्र 
विनियुक्तानामपि कमणां सन्निधिना विद्यासु विनियोगे न विरुध्यत 
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येऽथाः दद यवेधादये भिन्नाः, अनभिसम्बद्धास्त उपनिषद्- 

दिताभिविद्याभिः न तेषां ताभिः संगन्तुं सामध्यमस्ति। नन 

हद यस्या पासनेव्वणयुपयेागात् तद्भारक उपासन सम्बन्धे उपन्यस्तः । 

नेत्युच्यते, दद यमा चसङ्धीतेनरेवमपयागः कथञ्चिदुत्रेच्छेत, न ` 

च हद यमा चमत मन्लायैः। हदयं प्रविध्य धमनीः *प्रटज्येत्येव- 

 जातोयको दिन सकला मन्लाया विद्याभिरमिसम्बध्यते आ- 

भिचारिकविषयो दचयेषोाऽ्थः । तस्ादाभिदचारिकोण कर्मणा स्वे 

प्रविष्येत्यस्य मन्लस्याभिसम्बन्धः । तथा !देव सवितः प्रसुव यज्ञं" 

इत्यच द ङान्तमादइ । वाजपेय इति। ब्रह्मवर्चसकाम खदस्पमरतिसवेन 
यजेतेति वाकेन ब्रद्यवचंसफले विनिय॒क्तस्यापि छदहस्पतिसवख वा- 
जपेयेनेषटरा डहस्परतिसवेन यजेतेति वाजपेयप्रकर्णस्थ वक्येन वाज- 
पेयोत्तराङ्गतया विनियोागवदविराध सत्यर्थः यद्येकेन वाक्येन 
पकरणान्तरस्यङृददस्पमरतिसवस्य प्रत्यभिच्ानमङ्त्वविधानच्च कत्तमयक्तं 

वाक्यसेदप्रसङ्ाद्ता मासाभिदहाचवत् कमान्तरमेव इहस्पतिसवाख्य- 

मङ््तया विधीयत इति विनियुक्तस्य विनियोग डति भट्रुगुरुतन्त- 
दयसिद्धं, तथापि यथा निव्यासिददाचस्याश्वमेधप्रकरणे वाग्यतस्यैतां 
राचिममिदेचं जहातीति नाम्ना प्रद्यभिद्का, यथावा दश्पणमास- 

विक्तीद्धावाज्यभागा यजतोव्येकस्मिन वाक्ये प्रकतिस्थाज्यभागयो 

प्रदन प्रत्यभिज्ञानं वाक्येन विधानं तथाचापि डदस्पमतिसवपदन 

प््मिन्नानं वाक्येनाङ्ताविधधानं किंन स्यात्,न च साध्यभावां- 
विधायकाख्यातपरतन्त्नंनाम पद् न सिडधकमंप्रत्यभिन्वाच्तममिति वाचं 

सिडस्याप्यङ्कतया पनः साध्यत्वसम्भवऽन्यधासिडाख्यातस्येव पसि- 
डाथंकानामपारतन्त्यौ पपत्तेः। न चवं सति कुण्डपायिसचेऽप्यङ्गतेन 
निव्या{्हाचस्येव विधिः स्यादिति वाचं, इद्त्ात्। नच पर्व॑तन्- 
विराधः उत्तर तन््स्य बली यस्त्वात् । पवतन््तस्य खतन्तपरतन्लभावना- 

# प्रहञ्चाति वधे° का०। 
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इत्यस्य यज्ञप्रसवलिङ्गलात् यज्ञेन कमंणाभिमस्वन्धः, तद्धि 

शेष सम्बन्धस्तु प्रमाणान्तरादनुसतव्यः । एवमन्येषामपि मन्ला- 

णां कषाञ्चिल्लिङ्घन केषाञ्चिदचनेन कंषाञ्चित् प्रमाणन्तरे- 

रत्येवमयान्तरेषु विनियुक्तानां रहस्यपटितानामपि सतां न 

सन्निधिमात्ण विद्याशचेषल्ापपत्तिः, दुबला डि सन्निधिः 

मेदे तात्या, तस्मादकस्यैव टहस्पतिनामकस्य धात्वर्थस्य ब्रद्य- 
वचसे विनियुक्तस्यापि वाजपेयाङ्गतया विनियोग इति भगवत्परा 
दतात्पयंमस्ति | विनियक्लस्य विनियोगे सवंसम्मतमदाहरणगं स्यादि- 
व्यादिकं तस्य कता विनियक्कस्य वीयादिफलेऽपि विनियोगात् | तथा 

मन्कमणामन्यच्र विनियक्तानां विद्याशषत्वसिति पापे सिदधान्त- 

यति । नेषामित्यादिना। विद्यासु इहदयादिसम्बन्धेऽपि वेधाद्यथा- 

नामसम्बन्धात्छदटमन्ताथानामभिचारादिसम्बन्धलिङ्धेन सच्चिघबली- 
यसा अभिचारादावेव मन््ाणां विनियोाग इत्यर्थः| टेव सवितः 
प्रसवः इति प्रदत्तिणतेाऽिं पयुच्तेदिति वाक्यादभ्मिपयुच्तगे .साविचं 
जदाति कर्मणः पुरस्तात् सवनेजुद्ोाति' ति वाक्यादाजपेये कमविशो- 
घ सम्बन्धोऽस्य मन्तरस्येव्या इ । तदि शषेति । उक्तन्यायं खताश्च इव्यादिष्व- 
तिदिशति । णखवमन्येषामिति । प्रमाणन्तरः प्रकरणादिकं नन् लिङ्ग 

दिभिरन्यच् विनियक्तानामपि सन्निधिना विद्याखपि विनजियोागस्ववि- 
राघादित्यक्तं तचाइ। दुबला होति समवाये समानविषयत्वेन इये 

विरोधे, परस्य दोाबल्य, कुतः अथविप्रकधात्, खाथबेाधनं परस्य पवं- 

व्यवधानन प्रङत्तरित्ययेः। अयमप्रयः रक विनियक्तस्य निरा. 

का ङ्त्वादन्यच विनियागाविरूड्ध ख्व परन्त् विनियोाजकपमाण्योा 

समबलत्वेऽन्यतरविनियागत्वायोगादगव्याकाङ्ात्पादनेन विनियुक्त 
विनियोगः खीक्रीयते "यथा खादिरो युपो भवति खादिरं वीयंकामस्य 
युप कुयौत्' इति वाक्वाभ्यां क्रते विनियुक्तस्य खादिरत्वस्य वीयंफले 
विनियोागः। यच प्रमाणये।रतुल्यत्वं तच न खं][्रयते प्रबलप्रमाणेन 
दुबेलविनियेागबाधात्। यथा 'कद्ाचनस्तसरसिनेन्नस्य असि! इत्यस्याः 
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्त्यादिभ्य इत्यक्त प्रथमे तन्ते श्रूतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानस- 

माख्यानां समवाये पारदौबंच्छमर्थविप्रकषौत्' दूत्यच। तथा 
कमंणामपि प्रवग्थादौनामन्य् विनियुक्तानां न विद्याभेषल्रो- 

पपत्तिः, न दयषां विद्यादिभिः सदैकाय्ये किञ्चिदस्ति। वाज- 
पेये तु ह दस्पतिसवस्य सं विनियो गान्तरं "वाजपेयेन हद- 

स्थतिसंदेन यजेत इत्यपि देकोाऽयं प्रवग्धैः सङदुत्ना बलोयसा 

ऋचः रन््रगादंपव्यमृपतिषत इति टतीयाविभक्तिः श्रुदान्धनिरपे- 
च्या गदंपत्योपस्थानश़षत्वबायिका र्न््रपकाप्रनसामश्यंरूपलिङ्कप्राप्त- 
मिन््रष्रेषत्वं बाध्यते लिङ्गादि न साच्ताच्छेषत्वं बोधयति किन्तविन्ः 
प्रकाणमाचं करोति तेन च लिङ्ेनानेन मन्लेण इन्द्र उपस्थाप्यितव्य 
डति ऋतिः कल्यनोया, तया ए्रेषत्वविरोध इति खतिव्यवधधानेन शोष. 
त्वबेधकं लिङ्ग भटिति खाथनाधकश्रुत्या बध्यं, तथा लिङ्गेन वाक्यं 
बाध्यं यथा शाऽनन्ते सदनं करामि तस्य घारया सवेश कल्पया. 

मि त्सिन् सीदाग्यग्टते प्रतिष् त्रीद्ीणां मेघ स॒मनस्यमान इति मन्त- 
भागयोः प्रयेकं सदनकरणे पुरोाडाष्सादने च तत्मकाए्नसामथ्य- 
लिङ्ेन श्रुतिद्वारा विनियोगे सति प्रतीतमेकवाक्वत्वं बाध्यते, तस्य 
छर्स्तेऽपि मन्ते सदनकरणप्रकाष्रनसामथ्यं पुरोडाश्साद नप्रकाष्न- 
सामथ्यं च लिङ्ग कल्पयित्वा अतिकल्यनयोभयच छत्खमन्तविनि- 
योगबोधनं दाभ्यं लिङ्गखतिभ्यां व्यवधानेन अअव्येकव्यव{इितक्ञा प्तलि- 

ङ्गात् दुबलत्वात् | न च सामथ्यं न कल्प्यमिति वाच, असमयस्य 
विजियागायोगात, अत रख्व गङ्गापदस्य तीरबेाघविनियोागे लच्तणा- 

रूपं सामथ्ये कल्यते तथा वाक्येन प्रकरणं बाध्यं यया साङ्प्रकरगा- 
म्नातदाद्ष्रेपसदां दाद्ष्दीनस्येति वाक्येनादीनाङ्कत्वबे(धकेन प्रक- 
सर्णाप्राप्तसदाङ्गत्वबाधादुत्कषः प्रधानस्वाङ्गकाङ्गारूपं प्रकरणं तस्या- 
ङ्ःप्रधानवाक्यकवाक्तासामश्यश्रतिभिः कल्ययमानाभिः खाथविनि- 
यागप्रमिता वयवधानेनाङ्गसामथ्यश्चव्यादयोाः कल्पक वाका ब॑लत्वात् | 
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प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्ता न दुबेलप्रमाणेनान्यचापि विनि- 

यागमदति, अग्टद्य माणएविशेषतवे दि प्रमाणएयोरेतदेवं खात्, न 

तु बलवदबलवताः प्रमाणयारण्यद्यमाणएविश्ेषता सम्भवति, 

बलवद्बलवत्ताविशेषादरेव। तस्मादेवंजातीयकानां मन््लाणां 

कमणां वा न सन्निधिपाठमात्रेण विद्यारेषलमाशद्धितवये, 

अर्यानवचनलादिधम॑सामान्यात् तु रसन्निधिपाठ इति स- 

न्ताष्टव्यं॥ 

तथा परक्रणेन सच्रिधिबाध्यः| यथा राजद्ूयप्रकरणे तदन्तगेताभि- 
घेचनीयाख्यसामयागविशेषसन्नित्धिपाठे पराप्तं खुनःशेफाख्यानादोर- 

भिसचनी य्रेघत्वं बाधित्वा कत्खराजदयशेषत्वमापादितं सन्धिधेः 

पकरणादिकल्यकत्वेन क्ताप्तप्रकरणात् द्बेलत्वात् तथा सद्िधिना 

समाख्या बाध्यते । तथा हि पारोडाशिकसमाख्याकं काण्डं आम्नय- 

परखडाण्दिकमेणां कमेण मन्ता खास्नातास्तच दधिपयारूपसान्नाय्य 
सन्निघोा 'खुन्धष्वं दव्यापकमणः' इति मन आञ्नातस्तच समाख्याबलं- 

नास्य मन्लस्य परोडाण्पाचखुन्धनग्रषत्वं पराप्तं सच्चिधिना बाधित्वा 

सान्नाखपाचश्रुन्धनशषत्वमापाद्यत | परोडाशसम्बन्धिक्राण्ड पोारोडा- 

प्राकमिति यपारुषसमाख्यायाः काण्डान्तगतमन्लस्य पराडाशसम्बन्ध- 

सामान्यनोाघधकत्वेऽपि श्घश्धिभावरू्पविनियोागबाधकत्वे सच्चिध्या- 

दयपेत्तत्वेन दुबेलत्वादिति रण्वं विरो सति श्ति्बाधिकैव समा- 
ख्या बाध्येव मध्यस्थानान्ट चतुणां पवंबाध्यत्वं परबाधकत्वं पर- 

नाघत्वच्चेति शतिलिङ्खूचाघः। तस्माल्िङ्ादिनान्यत्र विनियुक्तानां 

मन्लाणां दुबलसच्चिधिना न विद्यास विनियोग इति सिडधं। तथा 

कमेगामिति कमणां विद्यापकारत्वे ताभिः सदेकफलत्वे मान 

किल्धित नालति इत्ययः अपि चेत्यक्ताथं | ननु तदि वेद्ादिवाक्याना- 

म पनिषद्भिः सद्ध पाठस्य का गतिस्तामादइ। आरेति। तस्माद. 

धादिमन्तकमाणां विद्याखनुपसं हार इति सिद्धं॥ 

> -" ॐ अं 
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दाने पायनशब्द शेषत्वात् कुशच्छन्दःस्तुत्यप- 
गानवत् तदुक्तं ॥ २६ ॥ 

रस्ति ताण्डिनां शरुतिः “ञश्चदुव रोमाणि विधूय पापं चद्ध 

दव राहामुखात् ठु प्रमुच्य धूला शरीरमहतं तात्मा 

जद्मलेाकमभिसम्भवामिः इति। तथाथ्वंणिकानां (तदा विद्धान् 

प॒ण्छपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेतिः इति । तथा शा- 

चछायनिनः पठन्ति तसय पुन्ना दायमुपचन्ति सुद्; साधुरत्यां 

दिषन्तः पापल्लत्याम्' इति । तथैव कौषोतकिनः "तत् सुकतद्- 
ष्कते विर्धुनुते त्च प्रियाः ज्ञातयः सुक्ञतमुपयन्तयप्रिचा दुष्कृतम्! 

द्ति। तदिद कचित् खुङतदुम्कतयेा हनं श्रूयते कवित्तयोरव 

विभागेन प्रियेरमियेश्चो पायनं कचित्तभयमपि दानमुपायनञ्च 
तद्यतराभयं शरूयते तत्र तावत् न किञ्चिदक्तव्यमस्ति यत्रा्येपा- 

यनमेव शूयते न हानं तत्राप्ययादेव दानं सन्निपतत्यन्येरात्मी- 

योः सखुकतदुव्कुतयेरूपयमानयोरावश्वकलात् तद्भानख । 

दाने तू्तं। यथाशा रजोयुक्तानि जीर्णरोमाणि वयक्ता निर्मला 
भवति तथाहमपि पापं विघुय कछतात्मा निमेलोक्तचित्तः सन यथा 

राङग्रत्तखछन्दरा राडमखात् प्रमचयस्प्र्टो भवति तथा शरीरं चत्वा 

त्यक्ता दद्ाभिमानान्मक्तः सच्रछतं कूटस्य ब्रद्यात्मकं लाकं अभि प्रत्यक्तेन 

सम्भवामोत्यथः | यथा नद्यः समद्रं पाप्य नामरूपे जन्ति तया वि- 

दानित्यथंः। निरञ्जनः युद्धः, साम्यं ब्रह्य, तस्य ग्टतस्य विदुषः, दावं 
चनं, तत्तन विद्याबलेन सुङ्कतदु ष्कते त्यजतीव्यधः। उपायनं ग्रहणं तस्य 

त्यगपुवकत्वात्, अद्क्तबाग्रदइणायोागात्यागाऽचयादायाति | चच तु 
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यत्रतु दानमेवभ्रूयते न द्धूपाचनं तचरापायनं सन्निपतेदान 

वेति विचिकिव्घाचामञ्रवणात् सन्निपातः विद्यान्तरगेाचरलाच् 

प्राखान्तरौ यस्य श्रदणस्य। अपि चात्मकर्टकं सुङतदुष्कुतयेोदानं 

परकटंकं द्ूपायनं तयारसत्यावण्यकभावे कथं इहानेनापा- 

यनमाकतियेत, तसाद सन्निपाता दानावृपायनच्ेत्यस्यां प्राक्री 

पठति। इदानाविति। दाना वेतस्वां केवलायामपि अूच- 

माणायामुपायनं सन्निपतिठमहंति तच्छंषलात्, इानशब्द- 
शषा द्युपायनशब्दः समधिगतः कषोतकरिर दस्ये। तस्ञादन्यच 

कंवलदानश्रब्दश्रवणेऽष्येपायनानद्रत्तिः। यदुक्तमञ्रवणात् वि- 

द्यान्तरगेाचरत्वादनावश्कलत्वाच्चासन्निपात इति। तदुच्यते, 

भवेदेषा व्यवस्छे क्रिय द्यनुष्ठ यं किञ्चिद्न्यच् श्रुतमन्यत्र निनोग्येत, 

न विद हानमुपायनं वाऽनष्टेयलेन सङ्कोत्येते, विद्यास्तुत्यथें 

त्याग ख्व श्च॒तः तच इानापायनयोः सद्भावस्यावश्यकत्वानावश्यक- 
त्वाभ्यां संश्यमादह। यच त्विति। खच पवपच्ते खतिप्रकधासिद्धि 
सिद्धान्ते तत्सि्धिरिति फलं। यद्यपि चखाथवग्ञख्त्यानिग््णविद्याश्योाः 
कमदानमव्र श्तं नोापायनं तथापि काषोतकिशता पश्यङ्कस्सगुणत्रद्य- 

विद्यायामपायनं शखतमच्ापसत्तव्यमिव्याणश्द्ध विद्याभद्न्नापसंहार 

इत्याह । विद्यान्तरति | किञ्च यथा मन्तकमणामनावश्यकत्वादिद्या- 

खनपसंदहार उक्तः तया पररूपाद्ानं [विनापि इानसम्भवनापादा- 

नस्यावप्रयकत्वान्न प्राप्तिरिति दृदटान्तसङ्गव्या प्राप्ते सिद्धान्तयति | हाना 

त्वित्यादिना उपायनष्न्दस्य एघत्वात् इहानण़्ब्देनापेत्तितित्वादिति 

खत्राथः। चश्छरामदटद्न्तेन विधरूतयोाः युखपापयोः पस्चावस्यान- 
सापेच्तत्वात् पररूपाद्ानं वाच्यमिति भावः। विद्याभद् गणान्पसदहार 

इति यवस्थाऽनृषानविषवा न स्ततिविषवयव्यादइ। तदुच्यते इति, मन्यते 
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त्वनयोः सङ्गी तनं दत्यं महाभागा विद्या यत्तत्छाम्वाद स्य वि- 

दुषः सुरृतदुष्कुते संसारकारण्ड्छते विधूयते, ते चास्य खुद- 
द्विषत्सु निविशेते इति। स्वत्यथं चास्मिन् सङ्धोलेने दाना- 

नन्तरभावितलेनापायनसव कवचिच्छ्रुतलाद्न्यत्रापि दानश्र॒ता- 

वृपायनान्त्तिं मन्यते स्तुतिप्रकषलाभाय । प्रसिद्धा चाथे- 

वाद्ान्तरापेच्ता ञअथंवाद्ान्तरप्रटत्तिः (एकविंशा वा दताऽसा- 

वादित्यः इत्येवमादिषु । कथं दीडेकविंशताऽऽदित्यस्वाभिधो- 

येत अनपेच्यमाणेऽथवादान्तरे श्ादश मासाः पद्चुत॑वस्रय दमे 

लाका असावादित्य एकविंशः" दृत्येतस्मिन्। तथा “चिष्ुमे भवतः 

~~~ ~~~ 

सूचकार इत्यर्थः| ननु श्तहानार्थंवादेनापि स्ततिसिदान्तेः कि- 
मर्थमुपायनवाद् अनोयते तचरादह। स्तुतिप्रकषेलाभायेति। नन्वर्थ- 
वादस्य विधिना सम्बन्धः प्रसिद्धा नाथंवादान्तरेणे्त अद । प्रसिद्धा 
चति | इता भलाकादिव्थः। दमन्तशिशिरयोारक्यात पञ्चुत्तवः। 
यज्ञस्य यरूषरूपकल्पनया संन्धियत्वाय चिद्भाभवत इत्यक्त बच. 

ब्राद्यणे, तच चिद्टुभच्छन्दोमाचत्वात् कथमिच्चरियत्वकल्यनेत्याकाङ्कायां 
यजवाक्चयं संवाद्यत इत्ययः नन्वम्तेयाः पण्यपापयोाः उपादानस्या- 
सम्भवादनपसंह्ार इत्यत खद । विद्यस्तत्यथाच्ेति | विदचलिद्योारेव 
तयोः फलं परे पराप्नरवन्ति विद्यास्ामण्यादिद्यप्रयन्तिपदेनाचत इव्य- 
यः| नन्वन्यनिषकमणेरन्यच फलसञ्चारः कथयं। नन् वचनबलादिति 

चेत्, न, फलमुपयन्तीतिश्चुतेः । न च यथा पुचछृतश्राद्धस्य पिदघु फलं 
तथाचेति वाचं, यस्य फलमदिश्य यत् कम विहितं तस्य न फलमिति 

न्यायेन पितृणां टघ्युदेशेन छतकमणा वधिकरणफलत्वेऽपि विदुषः क- 

म॑कालेऽन दि दव्यधिकरण्फलायोगात् | किद्ध विदुषो देहपाते कर्मणिऽ 
सक््वात् यावच्जोवं विद्वत् सेवकस्य त्टेषिणा वा फलं स्यादिव्यत खाइ । 
नातीवाभिनिवेदव्यमिति। विदत्छेवाद्ेवाभ्यां विदचरिरपुखपापे तुल्ये 
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लेन्ियलाय' इत्येवमादिषु वादेव्वपि "दद्य वे चिष्टुभम्' इत्ये- 

वमाद्य्वादान्तरापेक्ा दृश्यते विद्यास्तुत्यय्ाचास्यापायन- 

वादस्य कथयमन्यदोये सुकतदुष्कते अन्येरभ्यपेयेते इति नातो- 

वाभिनिवेष्ट्ं। उपायनशब्द्शेषत्वादिति च शन्द्शब्दं समु- 

खारयन् स्तुत्यर्थमेव इदानावपायनानुदत्तिं चयति, गृणा- 

पसंहार विवक्षायां द्युपायनाथस्येव हानावनडत्तिं ब्रूयात् 

तस्मात् गणापसंदारविचारप्रसङ्गन स्॒ल्युपसं हार प्रकारदशंना- 

थेमिदं खचरं । कुशाच्छन्दःस्ठल्युपगानवदित्युपमेापादानं। तद्य 

श्या भाविनां कुश्ना वानस्पत्याःस्थतामा पात! दृत्यस्मिन्निगमे 

कुशानामविशेषेण वनस्पतियोनिलञ्चवणे शचखाचनिनां श्रदु- 

मुखपःपे सेवकदेषिणेाजयेते जातयोः फलतः खीकारः। उपायनमिति 
भरिद्ारस्य सलभत्वादनपेह इत्यथैः उपायनादेः स्त॒तित्व लिङ्गम इ। 
उपायनेति) उपायनतिवत्ताया ङपायनस्टेवापसंद्ारः खूचकारो 

ब्रयाद्तः शब्दस्य बद्न् स्तुति छचयति इत्य ः। विद्याविचारात्मकपाद् 
स्ततिविचारस्य का सङ्धतिरित्यत अआह। तस्मादिति खान्तरस्था. 

विश्वः शखान्तरोऽपि ग्राह्य इव्यच टृ द्ान्तमाहइ। कुष्रति | कुष्ण उद्या 
द्रणां स्ताचगरनाथाः प्रलाका दारूमय्यः, भो कुशा ययं वानष्पत्याः बन- 

सख्यमडादटच्ता वनस्पतिः तत्रभावाः स्थता स्व्यभतायूयंमापातमां 

रत्ततेति यजमानप्रायेना | खच ता इति स्वो[लङ्गनिदशाद्ादुम्बये 

डति भाष्या शलाकासु कुणएब्द्स्य स्तोत्वं मन्तव्यं दभविधयस्य 
न स््ीत्वं, अस्त्री कुफ़मित्यन्टासनात् | च्छन्द रटान्त वाच । वथा 

चेति । न चाच्तसाणि छन्दां सि खासुराणन्धानि देवानि तेवां क्रचिच्छन्दा- 

भिस्तवत इत्यचाविष्रघपराप्ना पेङ्िवाक्वादिशेषम्रह स्व्थः। सतति 

विदगेति। यथेति । अतिरात्र षोड{शिना ग्रहस्याङ्गभूत सतार कद्ति 

इन्दे मादी नामाकाङ्गायामुदयसमयाविषटं खय षाडश्िनः स्ता्रमि- 
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म्बराः कशाः" दति विशेषवचनादोदुम्बयः कुशा आ्राओ्रोयन्ते। 

यथा च क्रचिदवासुरच्छन्दसामविभेषेण पावापयंप्रसङ्कं "देव- 

च्छन्दांसि पृवाणि' दति पेज्ानायात् प्रतीयते। यथाच पोाड- 

शिस्ताे केषाञ्चित् कालाव्शिषप्रात्री “समयाध्युषिते खे" 

दूत्या द्धाभिश्रुतेः कालविश्रेषप्रतीतिः । यथेव चाविशेषेणापगानं 

कंचित् समामनन्ति विशेषेण भाल्लविना यथेतेषु कुशादिषु 

अत्यन्तरगतविशेषान्वयः एवं हानावष्युपायनान्य इत्यथः । 

शरुत्यन्तरङृतं हि विशेषं श्रुत्यन्तरोऽनभ्युपगच्छतः सवेचेव विक- 

च्यःस्यात् स चदान्याव्यः सत्यां गतेा। तदुक्तं दार्श्लक्त्ां श्रपि 

त्याचशतेः कालवि्ेवग्रह इव्यथेः। चऋटचोऽधीयत इत्यचः । उप- 
गानं विभजते। ययेति। "ऋत्विज उपगायन्ति" इत्यविष्ेषश्चते 

नाष्वयृरूपगायतिः इति अअव्यन्तसाद्ष्वय्भिन्ना ऋत्विज उपमार्याज्ति 

इत्यथः | नन कुए़दिवाक्चानामपि किमिति विश्टषश्रव्यन्तरेक- 

वाक्यताऽभ्यपगम्यते तचा | शत्यन्तर छतं हीति सामान्यविषटषयार- 
कवाक्यरूपायां गता सत्यां वाक्छभेदं ल्वा नाष्वयरिति निषेघा- 

द् विश्षश्रतश्चाघ्वयरुपनयति च्येवं सवच विकल्पा न यक्घः त्रोहि- 

यवस््रगत्या विकल्ये असित इत्यथेः। विकल्पस्यान्धाखत्वमददाष- 

दुद्धत्वात्। तथा डि यदि त्रीहिवाक्मास्रीयते तदा यववाक्छस्येद्धप्रा- 
माखत्यागः, अनिद्टप्रामाणयसखोकारः, कदाचित् यववाक्वाश्रयगो$स- 

क्तप्ामाणखखीकारः, खीदतप्रामाखत्यागश्चेव्येकस्मिन यववाक्वे चत्वा 
रा दाषा भवन्ति, रवं ब्रीहिवाक्ये$पि चत्वारो दोषाः इति, रवं 

दुदट्विकल्यपरिद्धाराय भिन्रषाखा्ुत्योरुपि रखुकवाक्चता जमिनि- 

सम्मतेत्याद | तदुक्तमिति ज्यातिामप्रकरणे (दीच्तिति न जुद्धाति 
डति अतं “यावच्जीवमच्रिहातं जृडयात्" इति चान्यत्र सतं, तच यदि 
न दौोत्तितवाकछं होमपतिषेधकं खात् तदा क्रत्वर्थत्वात् निषेधा$न- . 
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तु वाक्यशेषलादि तरपय॒दासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्पः स्यात् 

दइति। च्रथवेताखेव विधूननश्रतिववेतेनेव खचेलेतचिन्तयि- 

तव्यं किम्नेन विधूननवचनेन सुकृतद्स्क्तचेोहानमभिधी- 

यते किं वाऽयान्तरमिति। तचेवं प्रापयितव्यं न हानं विधू 

ननमभिधोयते, धूञ् कम्यन इति सरणात्, देाधूयन्ते ्वजा- 

ग्राणोति च वाय॒ना चाच्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदशंनात्। 

तस््ाच्वालनं विधृननमभिधौयते। चालनन्त् खुकतदुष्कुतयाः 

क्चित्कालं फलप्र(तवन्धनादित्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यं, इा- 

रवः, यावच्नीवविधिना इमा बवानुष्टेय इति विकल्पः स्यात्, स चा- 
न्धाय्यः | अपि तु यावज्जी ववाक्छं प्रति न दीच्तितिवाक्वस्य एेषत्वान्नकार 

इतरपयुदासाथकः स्यादौत्तितान्यलच्तकः स्यात् न हामप्रतिधेधकः, 
तस्माद दीच्तिता यावच्नीवं ज॒डयादित्येकवःक्यतति न दीत्िताधिकर- 
सिद्धान्त तराथः। अच भगवत्पादैः खचमेव पठितं, मिचरस्त॒ पयदा- 
साधिकरगसिद्धान्तख्चं "यितु वाक्चष्रषस्यान्याय्यत्वादिकल्पविधान- 
मकदेप्रः स्यात्› इति स्थितं। अच्रायंतः पठितमिनत्यक्घं तन्त्य, ₹चा- 
यस्त॒ यज्ञमाचे ये यजामहे डति प्रयाक्तवयमिति चतं, नानुयाजेषु ये यजा 
मदङ्करत)व्यपिद्तं, तच नकारस्य निषेधकत्वेप्यतिरा चे षाडश्यि- 

इगाग्रदइण्यारिवानुयाजेत्रु यज्त्वाविश्रवात् पयेज्लव्यं निषेधात् न 
प्रयोक्तव्यमिति विकन्यः स्यात्, तस्मात् न्याय्यत्वात् ये यजामदविधे- 
रेव नानयाजवक्यपकद् शः स्यात्, पर्यदासदत्या विधिवाक्यष्टेषः स्था- 
दिति यावत्| तथा चानुयाजभित्नेत्ु वागेषु ये यजामह इति प्रया- 
त्तव्यमित्येकवाक्यतति वणकान्तरमद। अथवा इति। पुव विधु 
ननकमेइानि{रिति सिद्धवतकछृत्य उपायनापसंहार उक्तः अच सेव 
साध्यत इति भेदः| उभयचर लच्तणस,म्यात् संण़यमादइ। किमिति। 

विधृननस्य दि पलद्वयमश्ररोमादिषु दृष्ट पूकखभावात् च्यतिरन्यच् 
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नावेवेष॒ विधूनगब्दाऽनुवरतितु महंति 'उपाचनशनन्दशेषलात्, 
न हि परपरिग्रद्धतयोारप्रदोण्योाः सुकृतदुष्कृतयोः परै- 
रुपायनं सम्भवति । यद्यपोद्ं परकोययोः सुकूतदुष्कतयोः 

परौरुपायनं नाच्नसं सम्भाव्यते तथापि तत्सङ्धीतनात् तावत् 
तद्ानगुणष्छेन इानमेव विधूननं नामेति नितं शक्यते। 

कचिद्पि चेद् विधूननसन्निधावृपायनं ्रयमाणं कुशाच्छन्द्ः- 

स्तत्युपगानवद्धिधूनन गत्या सर्व चाप्ययेच्छमाणं सार्वचिकं निणं- 

यकारणं सम्पाद्यते। न च चालनं ध्वजाय्रवत् खुरृतदुष्कत- 

संक्रान्तिश्ेति तच संकान्तिरूपदहानिलच्तणीया किञ्चायतिरिति सं 
प्रायायः| तच विधच्ननश्ब्द्स्य कल्पनं मख्याथं इति तावतसर्व- 

सम्मतं | यच्वामतयाः पुणपापयोानं सम्भवति अतस्तयायः खभाव 
फलद्ाट्टत्वश्णक्तिस्ततश्चालनं विद्यया प्रतिबन्धात् चुतिः सा लच्तणीया 
न ानिरमृतयारन्यच संक्रान्यये गादन्यसापेच्तत्वाचेति पूवपत्ता्ैः| 
सिडान्तयति । इानावेवेति । यदि चयुतिमाचं लच्छं तदोापयन्ति डत्य- 
नन्वितं स्यात्| न च यच धुनातेरूपायनश्ब्द्साच्चिथ्यं तच हानि- 
लंच्छते न कव लधूनोतेद्ानिखान्यच विदुषः सेवकारो ुल्यकर्मसंक्रा- 

न्तिरिति नासम्भव डति वाचं, केवलधुनातेरपि सुख्याथासम्भवेना- 
न्यत्र लच्छतया बद्धिखखदानिलच्तणाया खव युक्तत्वादिति भावः। उपा- 
यनस्यामुख्यत्वान्न कापि दानिलेच्तणावीजत्वमिति शङ्कित्वा पुखपा- 
पयोः फलतः खीकारात्मकमुपायनं दानिं िनानुपपन्नं सल्लच्तण- 
निगायकमिति परिद्धरति । यद्यपी्यादिना। यथान्यच खतं ञ्चेडुम्बर- 
त्वादिकं बुश्ादिनिणायकं तथेदमुषायनं विध्ूननस्य इानत्वनिच्वाय- 
कमित्याद । क्चिदपीति। विध्यूननं मुख्यं किमिति नोाचते तचरा । 
न चेति | तथापि दानं कथं लच्छत इत्याशङ्य मु्यसम्बन्धादिव्याद्। 
च्छच्ेति | अनुपपत्तिः सम्बन्धलच्तणावीजरूपा रुद्धा लच्तकं पट् 
निर्दिशति। खश इवेति | विधुयेति पद ददन्ते हानपर्वन्तं न दाष्ा- 



९०६ र लप्रभाभा{सिते । [ च्छ ०रे।पा० ३ | 

येमुख्यं सम्भवति ्रद्रव्यलात्। अख्रश्च रोमाणि विधुन्वानः 

त्यजन् रजः सदेव तेन रोामा्यपि जणानि शातयति । ञ्श 

द्व रोमाणि विधूय पापम्' दति चत्राह्मणं । अनेकाथलाभ्यु- 

पगमाच धानां न सखरएविरोधः। तदुक्रमिति व्याख्यातं ॥ 

साम्पराये ततव्याभावात् तथा छन्ये ॥ २७ ॥ 

देवयानेन पथा पर्यङ्क ब्रह्माभिप्रसितस्य व्यश्वनि सुक्ृत- 

दुष्कुतवियेोगं कौषीतकिनः पयंङ्विद्यायामामनन्ति ख एतं 

देवयानं पन्धानमापद्याञ्चिलाकमागच्छति' दल्युपक्रम्य “स ा- 

गच्छति विरजां नदीं तां मनरेवात्येति तत् सुकतद्- 

ष्कते विधुनुतेः इति । तत् किं यथा श्रुतं व्यष्वन्येव वि- 

योगवचनं प्रतिपत्तयं ्रादाखिदादावेव देदादपस्पणेः दति 

विचारणायां श्रुतिप्रामा्ात् यथाञ्रुतप्रतिपन्तिप्रसक्त पठति। 

साम्परायः इति साम्पराये गमन एव देदादपश्पंण दद् 

विद्यासामथ्ात् सुरुतदुष्वतद्धानं भवति द्रति प्रतिजानोते। 

न्तिकेऽपि इदानलच्कमित्यथैः । यदा हानवाचकमेवास्त नच धूञ् 
कम्पन इति घातुपाठविरोाधस्तस्येपलच्त णत्वा त्वादि त्या ह । अनेकति | 
ष्रााखान्तरमपायनं विघधुननस्य इहानत्वनिखायकमिव्यच जमिनिदूचं 

तदुत्तामिति ग्दोत्पवं व्याख्यातमित्ययः | र्वं विधुननस्य इानि- 
त्व {सिद्धेः केवलहानावपायनापसंद्वार इति सिद्धम् ॥ 

साम्पराये | अन्ये ्यध्वनि खश्मागपुवाक्त विध्रूननस्य हानत्वमु पजीव्य 

हानस्य नदीतसर्णानन्तयखतेरश् इव रोमाणि सत्याद देहत्यागात् 

प्राक्तालत्वख्रतेख्च संशयमाद | तत्किमिति। ब्रद्धलेकमागमध्ये विर- 



्। कः 

[अ ०३।पा ०३] शा ङ्गर ब्रद्य खचभाष्ये। &०७ 

देतु व्याचष्टे, ततव्याभावादिति। न डि विदुषः सम्परेतस्य 

विद्यया ब्रह्म प्रेताऽन्तराले सुकूतद्ष्कताभ्यां किचित् प्राप्त 

व्यमस्ति यद्थं कतिदित् णानक्तोणे तेकल्प्येयातां, विद्यावि- 

रद्धफलत्वात् तु विद्यासामयेन तयाः च्यः, स च यदैव वि- 

द्याफलाभिमुखो तदेव भवितुमदंति । तस्मात् प्रागेव सन्नयं 

सुकृतदुष्ठ् त्तयः पञ्चात् पद्यते तथा दयन्येऽपि शाखिनः ता- 

र्डिनिः शाच्ायनिनख प्रागवसखायामेव सुकतदुष्कतदानि- 

मामनन्ति चश्वदूव रोमाणि विधूय पापम्" इति (तस पुन्ला- 

दायमुपयन्ति खुद: साधुत्यां दिषन्तः पापक्त्याम्' दति च॥ 

छन्दत उभयाविरेएधात् ॥ र८॥ 

यदि च देदादप्त्रस्य देवयानेन पथा प्रस्ितस्याद्धंपये 

सुक्ृतदुष्क् तच्येऽभ्युपगम्येत ततः पतिते देहे यमनियमविद्या- 

जाख्यनदीमव्येति (तत् सुहछृतदुव्कुते विधुनुतः' इव्यच तदिति स्वना. 
मश्चुत्या तनव्यद्यतया सच्िह्ितनदीतरणस्य कमदानिदेतुत्वोक्तर धपय 
कमच्तय डति पुवपच्तः। तच विद्यायाः कमच्तवदेतुत्वासिह्धः पव. 
पत्ते, सिद्धान्ते तद्खिद्धिरिति मत्वा लिदधान्तयति । साम्पराय इति| 
मर्णात् प्रागि्थः। सम्परेतस्य ग्टतस्य कद्धित्कालं कमंसत्त्वे फला- 
भावादेववानमागंप्रवेश्णयेागाचादावेव च्तय इत्यर्थः त्तयद्ेता्वि- 
द्याया मध्ये मागसत््वाचे्याद| विद्याविरुडधेति । नदीतरणानन्तरपा- 
ठस्त॒ बध्यः अथविरघादित्याद। तस्मादिति। तदिति सव॑नास्नापि 
प्रजकतविद्यवाचखत डति भावः॥ 

किञ्च ग्टतस्य छन्द्ता वथाकामं विद्यानष्ानानपपत्तेरभयेोर्विं 
द्याकमच्तययोाः श्चता इदेतुफलभावो विरुध्यते । किञ्च सति यक्ते दता 



€ ० र नप्रभाभासिते। [अ ०३।पा०३। 

भ्यासात्मकच्य सुकतदुष्कतक्तयदेताः पुरुषप्रयन खेच्छातोाऽनुष्टा- 
नानुपपन्तेरनु पत्तिरेव तद्धेठकस्य खुकतदुष्क्तर्यस्य स्यात्, 

तस्मात् पूवमेव साधकावस्थायां इन्द्ताऽनष्ठानं तस्य खात्, 

तत्पूठकञच्च सुकृतदुष्कुतद्ानमिति द्रष्टं, एवं निमित्तनै- 

मित्तिकयेारुपपत्तिस्ताण्डिशाचायनिच्रु्यो ञ्च सङ्गतिरिति ॥ 

गतेरथवच्वसुभयथाऽन्यथा हि विरेएधः ॥ २९ ॥ 

कचित् पुण्यपापद्ानसन्निधो देवयानः पन्धाः अरूयते कचित् 
न। तच संशयः किं दानावविेषेरैव देवयानः पन्थाः 

सन्निपतेत् उत विभागेन क्चित सन्निपतेत् कविनेति, चया ता- 

वद्धानावविरेषेणेवेापायनानुदत्तिरुक्रा एवं देवया नानुदत्ति- 

रपि भवितुमरंतोत्यस्वां प्राघ्रावाचच्छदं । गतेः देवयानस्य पथा- 

ऽर्थवक्वं उभयथाविभागेन भवितुमदति, कचिद् थेवतौ गतिः 

कचिन्नेति नाविगेषेण, अनन्यया य विशेषेरैवेतस्वाङ्गतावङ्गोक्रि- 

यमाणयां विरोधः स्वात् पुपापे विधूय निरञ्जनः परमं 

न कार्यविलम्ब इति न्यायापेतताण्ब्यादिश्ुतिविरोधस्तव स्यादस्त्- 
पत्ते त्रविराध इव्याह। न्दत इति, तस्मात् कमदहानस्य विद्या- 
फलत्वात् केवलद्ानावुपावनोापसंहारो विद्यास्तत इति सिदधं॥ 

गतेर थंवत्त्वं। क्रचित् सगणविद्यायां मागेः श्रयते निगणविद्यायां 
न खयते। तच हानसन्चिघधा मागस्य खतत्वादनपेच्तितत्वाच संश- 

यद दान्तसंगत्या पवेपत्तमाद्। यथा तावदिति उपायनवत् माग- 

स्यापि द्चित् चयतत्वात सवंचापसंहार इ्त्यथः। खच निगुणवि- 

दाऽपि मुक्चयं मागापेत्ता पुवपनच्ते, सिद्धान्ते त्नपच्तेति फलं । दशा 



[अ०द।पा०द] पाङ्गरब्रद्यदचभाष्ये | ९०९ 

साम्यमुपैति" दृत्यस्यां श्रुतो देशान्तरप्रापणौ गतिविरष्येत, 

कथे हि निरञ्जनोाऽगन्ता देशान्तरं गच्छेत् गन्तव्यं च परमं 

साम्ये न देशान्तर प्राष्यायत्तमित्यानथेक्यमेवाच गतेमेन्या- 

महे ॥ 

0 क» १५. ५ 

उपपन्नसल्लच्तणाथापलभेलाकंवत् ॥ २० ॥ 

उपपन्न श्चायमुभययाभावः कचिदर्थवती गतिः कचिन्नेति, 

तज्लक्णायापलबेः। गतेः कारणता द्यर्थ॑ः पयडःविद्यादिषु 

सगुणेषूपासनेषुपलग्यते, तच डि पयाङ्कपरोदणं पयङ्कस्येन त्र 

यणा सद संवदनं विशिष्टगन्धादिभ्रा्तिखेव्येवमादि बडदेश- 

न्तर प्राया चन्तं फलं श्रूयते, तत्राथेवती गतिः न तु सम्यग्दशने 

तल्लक्तणा्थापलयिरस्ति। न दयात्मैकल्द्िंनामाप्तकामाना- 

मिदव दग्धागेषक्तेशवीजानामारखभोगक माशयत्तपणएव्यतिरे- 

केणापेचितव्यं किञ्चिदस्ति तच्रानर्यिका गतिः, लाकवक्ैष 

विभागे द्रष्टः, यथाल्ोके ग्रामप्रा्री रेशान्तरप्रापणः पन्था 

` शअपेच्यते नारोग्यप्राप्रावेवमिदहापोति) गयसचैतं विभागं चतु- 

यंऽष्याचे जिपृणतरमृपपाद्यिव्यामः॥ 

8 ~~~ ~~~ ~~~ ~ _~--------~-~बबबबब्~ब ~ 

दिव्यवदितवस्तुप्राती मा्गस्यापेत्तेतिन्यायानृग्टदोतश्रुतिविरोधात् ना- 
पसं दार इति सिडान्तः। निर्ञ्चनाऽसङ्गः, स।म्यंतब्रद्य ॥ 

€ 
नन् तिं सगुणविद्यायामपि मागा वयथ इत्यत आह । उपपन्न 

 इति। सा गतिलंच्तणं कारगं यस्यार्थस्य स तत्तच्तणाथः॥ 
6 4 



९१० रननप्रभाभासिते। [अ ०३।पा०३ | 

अनियमः सवासामविरेएधः शब्दान्मानाभ्यां । ₹३९॥ 

सगणासु विद्यासु गतिरथवती न निगुणायां परमात्म 

विद्यायामिद्युक्ं। सगुणाखपि विद्याखु कासुचिद्धतिः श्रुयते 

"वया पय॑द्धःदिद्यायां पञ्चाश्रिविद्यायामुपकोशलविद्यायां द्द- 

रविद्या" दति नान्याखु “चया मधुविद्यायां श्डिल्यवि- 

द्यायां पाडशएकलविद्यायां चश्वानरविद्यायांः इति, तच संशयः 

किं चाद्धा गतिः श्रुयते ताखेव नियम्बेतातानियमेन 

सवाभिरेवंजा तोयकाभिविद्याभिः सम्बध्येतेति। किं तावत् प्राप्न 

नियम इति। यचरैव शयते तयैवं भवितुमदंति प्रकरणस्य 

नियामकलात्। यद्यन्य श्रूयमाणापि गतिविदयान्तरं गच्छेत् 

श्॒त्यादौनां प्रामाण्यं दयेत, सवस्य सव थलप्रसङ्गात्। रपि 

अनियमः सवासां | अचाप्यचिरादिमागे खव विघयस्तच विद्या. 

विेषप्रकरुणाद्विषघ्तेख संशये पवंपच्तमाद्। किं तावदिति 
सगणनिगणवद्यासु मागस्य मावाभावव्यवस्यावत् सगणाखपि व्यव- 

स्यति दृरान्तन प्राप्ता सिद्धान्ते यवदख्यापवाद्ात् सङ्तिनियमेा$न्ियिम 

उभयच फलं | नियम प्रकरगणमक्ता पनर[क्तं लिङ्माडइ। अपि चेति। 

र्कचाक्तगवरन्यच प्राप्ता पनरू्तिखेया स्यादित्यथः। सिद्धान्तयति । 

सवोासामिति। खभ्युदयाब्रद्यलाकः। ज्यविश्घश्ुत्यादिना पकरगनबाोा 
न दोष इत्याद नेष ड[{ति। तच अधिह्टतानां मध्येय रद्धं पच्चा- 
स्रीज्वदुयं चामी अर्ये अड्धातप इत्यपासते अड्धातपडपलत्तितं 
त्र्य ध्यायन्ति तेचिषामभिसम्भवन्तोव्यन्वयः| नन खद्धातपोमाचख- 

तेस्ताभ्यामेव अचिंरा{द्गमने स्यात् न व्खानरादटिविद्याप्रोलानामिति 

प्रतं | कथं पनरिति। अविदुषां गतिनिषेधाचऋडातपःश्ब्द्ाभ्यां 

सत्साध्यव्रद्धयविद्यालच्तणति परिद्रति | नव द्ाषडति। तत् ब्रह्य 



[ अ < २।पा०३ | 1 इर ब्रद्य चभ ष्ये । ९११ 

चाचिरादिकेकेव गतिरुपकाशलविद्यायां पञ्चाश्चिविद्यायां 

च तुल्यवत् पते, तत्सवार्यतेऽनथकं पनवेचनं स्यात् । तस््रात् 

नियम दृत्येवं प्राप्ते पठति । अनियम दति सवासामेवाभ्वदय- 

प्रा्चिफलानां सगणानां विद्यानामविश्रेषेणेव देवयानास्या गति- 

भवितुमदति । नन्नियमाभ्युपगमे प्रकरणएविरोघ उक्तः, ने- 

षोाऽस्ति विरोधः, शब्दान मानाभ्यां श्ुतिरएतिभ्यामित्ययः । तथा 

डि श्रतिः तद्य इत्थं विदुः इति पञ्चा्चिविद्याव्रतां देवयानं 

पन्धानमवतारयन्ती धये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते' इति 

विद्यान्तरभौोलानामपि पञ्चा्मिविद्याविद्धिः समानमागेतां 

गमयति, कथं पनर वगम्यते विद्यान्तरभौोलानामियं गतिश्रुति- 

रिति। ननु श्रद्धातपःपरायणानामेव सात् तन्माच्श्रवणात्। 

नेष दाषः, न दि कवलाभ्यां श्रद्धातपाभ्यामन्तरेण विद्याबल- 

मेषा गति लभ्यते- 

विद्यया तर्ारोदन्ति यच कामाः परागताः। 

न तच दल्तिणा यन्ति नाविद्धांखस्तपखिनः' ॥ दूति- 

श्त्यन्तरात्। तस्मादिड श्रद्धातपेभ्यां विद्यान्तरोपलच्षणं। 

लाकस्थानं, परागताः पराटत्ताः, कामक्रोधदोाषा न सन्तीति यावत्। 
दचत्तिणाः केवलकमिंणस्तपखिनेऽप्यविद्ांसा न गच्छन्ति इत्ययः। लच्त्- 
णादावद्धीनं वाक्वमादइ। वाजसनेयिनस्िति | किच्च विद्याकमंल- 
च्तगमागंदयमरदधानामघधोागतिश्रुतेः वेखानरायुपासकानामनिरादि. 
मामंप्रात्तिरित्यादइ | अथय यरताविति। दन्द्रूकः सपः। [कच्च “खमि 
ज्यातिर इः खुक्ः षरमासा उत्तरायगं| तच प्रयाता गच्छन्त ब्रद्धा ब्र्धा* 
विदो जनाः' इव्यविश्रषेणेपासकानामचिंरादिगतिमुकत पसं हारस्मृतेख 

6 + 2 
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वाजसनेयिनस्तु पञ्चाद्िविद्याधिकारेऽधीयते शय एवमेतदि दुय 

चामी अरण्छे श्रद्धां सत्यमुपासतेः दति, तच श्रद्धालवे चे सत्यं 

ब्रह्मो पाखत इति व्याख्येयं, सत्य शब्द स्व ब्रह्मप्यसकछत् प्रयुक्तलात्। 

पञ्चा्िविद्याविद्ां चेत्वित्तयेवेापात्तदात् विद्यान्तर पराय- 

णानामेवेदमुपादानं न्यायं । शच्रय च एता पन्थानो न 

विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकः दति च मागंद्रय- 

श्रष्टानां कष्टामघोागतिं गमयन्त देवयानपिलयाणचोरेवै- 

तामन्तभौ वयति तत्रापि विद्याविरचेषादेषां देवयानप्रतिपत्तिः। 

रटतिरपि- | 

श्रुक्तछृष्पे गती देते जगतः शाश्यते सते । 

एकया यात्यनाटल्तिमन्यया वतंते पनः* ॥ इति । 

` चत्युनदेवयानख पथाऽचिरादेदिरानानं उपकेाशलवि- 

दया्यां पञ्चा्िविद्यायाञ्च तदुभयतच्रायनुचिन्तनाथं, तस्माद 

नियमः॥ 

तेषां तव्ाक्निरि त्याह । सतिरिति। खुक्ता गतिरचिरादिका, छप्णा 

मादिका, जगता विद्याकमशिृतस्य, ्श्वते घ्रवे सम्मते, तचंकया खु- 

ज्या पनराटत्तिवजनाथं ब्रह्य गच्छति, अन्यया खगगत्वापनरायाति 

ङत्ययः। पुनरुक्तिदोष दूषयति । यत्युनरिति। तच तच मागञ्ति- 
रन्वहं मार्गचिन्तनाये, प्रकरणेन मागेष्यानस्य विद्याङ्गत्वावगमात् | 
तथा च वच्छति खचकारः (तच्छेष गव्यनुखृुतियागाच्चः इति। येषांन 

खता मागंक्ते मागध्यानं विनापि विद्यासामण्यःत् मागं लच्तन्त इति 

ज्ञापनाथा पुनरुक्तिरि्यथः। तस्मात् सिवापासनाख॒ प्रतीकभिन्नाख- 
सि सादिप्रातिरिति सिडं॥ 
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यावद् धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणां ॥ ३९॥ 
विदुषा वतंमानदेदपातानन्तरं देदान्तरमत्पद्यते न वेति 

चिन्यते। ननु विद्यायाः साधनश्ताया, सम्पत्तौ केवत्यनि- 

न्तिः स्यान वेति नेयं चिन्तापपद्यते। न डि पाकसाधन- 

सम्यन्तावेाद्नो भवेत् न वेति चिन्ता सम्भवति, नापि सुज्ला- 

नस्त्येत् न वेति चिन्त्यते, उपपन्ना वियं चिन्ता, ब्रह्मविदा- 

मपि कषाञ्चित् दतिदास्पुराणएयोद दा न्तरोत्यत्तिद भ॑नात्। 

तथा दयपान्तरतमाः नाम वेदा चायः पुराणविंविष्णुनियेोगात् 

कलिद्धापरयोाः सन्धो कष्एदैपायनः सब्ब्ूवेति सरणं, 

वसिष्ठ ब्रह्मणि मानसः पच्च; सन्निमिश्ापादपगतपुवेदेदः 

पनन्रह्यादेशात् मिचावरूणाभ्यां सम्बग्दवेति । सग्बादीनामपि 

ह्मण एव मानसानां पन्नाणणं वारणे यज्ञे पुनरत्प्तिः सर्य॑ते। 

सनत्कुमारोाऽपि ब्रह्मण एव मानसः पुत्तः खयं रुद्राय वरप्र- 

दानात् स्कन्द्तेन प्रादुवश्ूव। एवमेव दक्तनारदप्रषटतोना- 

मपि श्टयसी दे दान्तरोात्पत्तिकथा तेन तेन निमित्तेन भवति 

यावदधिकारं निर्ुखविदयावां गतिवथा मुक्तिफलत्वात्, सग॒णवि- 
द्या सवंचाथंवती ब्रद्यलाकफलत्वादिति वयवस्थाङूता, सान युक्ता, 
तक््वन्ञानिनामपि इतिदासादो पुनजंन्मदण्रंनेन ानस्य मृक्तिफ- 
लत्वाभावादित्याच्तेपात् सङ्गतिः, ज्ञानिनां पुनजेन्मदश्नं संश्यवीजं 
भाव्ये दशितं । पुर्वपत्ते ज्ञानान्मृ्तिश्रतीनां चानन्टुतिमचत्वेन ज्ञानस्य 
म॒क्तिफलत्वाभावे सति ब्रद्यलाकपलत्वा विषाद चिर{दिमागरापसंदा- 
रः फलं, सिद्धान्ते तूक्तयवस्थासिद्धिरिवि विवेकः। ्र॒तवपीति, मेधा- 
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रते । श्रतावपि मन्तार्थवादयोः प्रायेणोपलच्छते। ते च 

कचित् पतिते पृवेदेहे देदान्तरमाददते कचित्त स्थित एव 

तस्मिन् येोगेंश्चयंवशादनेकदेदादानन्यायेन, खवँ चेते समधि- 
गतसकलवेदएथाः सर्यन्ते। तदेतेषां दे दान्तरोत्यत्तिद शनात् 

प्राप्रं ब्रह्मविद्यायाः पातिकं माक्तदेतुलमदेतुलं वेत्यत उत्तर- 

सच्यते। न, तेषामपान्तरतमःप्रषटतीनां वेद प्रवतनादिषु लाक- 

स्थितिदेतुष्वधिकारेषु नियुक्तानां अधिकारतन्लवात् खितेः। 

यथास भगवान् सविता सदखयगपयंन्तं जगताऽधिकारं च- 

रिता तदवसाने उद यास्तमयवजिंतं कवल्यमनुभवति, “श्रथ तत 

ऊद्धं उदेत्य नेवादेता नास्तमेतैकल एव मध्ये खातादति ्ुतेः। 

यथया च वतमाना ब्रह्मविदः प्रारञ्चभेगक्षये कवल्यमनुभवन्ति 

“तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमेोच्छेऽय सम्प्छे' इति रतेः । 

एवमपान्तरतमःप्रम्टतयाऽपोश्चराः परमेश्वरेण तेषु तेव्वधि- 

तियेम॑घेतिमन्ते इन्द्रस्य मेषजन्मोपलभ्यते । वसि उवंशीपुन्चो जात 
इव्येवमथा वङ्कचाथंवाद् इव्यथैः। ज्ञानस्य मृत्चदेतुत्वं नेति सिद्धान्त- 
यति | ते चेति। पा्तिकमिव्यापाततः अद्धेतुत्वमेवेति पुवपच्तः | 
लाकवब्यवस्थासु खामित्वमधिकारः, ततप्रापकं प्रारब्धं यावदस्ति तावत् 

कालं जो वन्मुक्तेत्वेनाधिकारिकाणामवध्थितिः, प्रार्व्यत्तये प्रतिबन्धका- 
भावात् विदेदकवल्यमित्यच मानमाइ। अथेति । अथय प्रारब्च्तया- 
नन्तरः | तत ऊद्धंः विलच्तणः कवलः ब्रद्धखरूपः सन् उदेत्यादरम्य 
ददं व्यक्ति यावत्। रकल ख्व अद्ितोयाः, मध्ये उदासीनात्म- 
खरूपे तिरृती्य्थः | ननु ज्ञ(निनामपि जन्मान्तरञ्चेत् कथंमुक्ति- 
स्वस्ति अह । सर्हतप्ररत्त[मति। यद -ज्ानिनां प्रारब्पातिरिक्त- 
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कारेषु नियक्ताः सन्तः सत्यपि सम्यग्द् शने केवल्छदेतावक्तोण- 

कमणा यावदधिकारमवतिष्ठन्ते तदवसाने चापटज्यन्त इत्य- 

विरूद्धं । सछृतप्रढत्तमेव दि तेऽधिकारफलदानाय कमाशय- 

मतिवादयन्तः खातन्त्येण गदादिव ग्टडान्तरमन्यमन्यं ददं 

सञ्चरन्तः सखाधिकारनिवेतनायापरिमृषितरूतय एव दे 

` द्वियप्रकतिवशिलात् निमाय देहान् य॒गपत्करमेण वाधिति- 

्टन्ति। न चेते जातिस्मरा इत्युच्यते, (त एव ते' इति रतिप्र- 

सिद्धः । यथा “सुलभा ब्रह्मवादिनी जनकेन विषदितुकामा 

व्युदस्य खं देहंजानकं देदमाविश्च ब्युद्य तेन पश्चात्तं खमावि- 

वेशः ईति सखर्यते । यदि दयुपयक्ते सरत्रत्ते कमणि कमन्तर्ं 

देदान्तरारम्भकारणमाविभवेत् ततेऽन्यदष्यदग्धवोजं कमा- 

न्तर तद्देव प्रसज्येतेति ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं माक्डेतुवम- 

देत॒लं वा शङ्धोत, न लियमाशङ्गा यक्ता, ज्ञानात् कमंवीजद्ा- 

दस्य अ्रतिरूतिप्रसिद्धलात् । तथा दि श्रतिः 

"भिद्यते द यग्रज्यिच्डिद्यन्ते सवसंशयाः । 

चीयन्ते चास्यकमाणि तस्िन् दृष्टे परावरेः॥ दति- 

"खतिलम्मे सवेयन्धीनां विप्रमेत्तः इति चैवमाद्या खतिरपि- 

क्माधीनं जन्मान्तरं स्यात् तदा च्ञानान्मुत्चभावः स्यात् नेतदस्ति 

किन्त बजजन्मफलाय सछदुद्धतं पार्ब्यं ते च्तपयन्ति, जन्मय्दणे$पि 

ज्ञानयोागवबलाच्न एएाचन्ति प्रारब्धसमाप्ता मच्न्त इत्यथः। न्ञानिनां 

जन्मान्तरस्य पूवजन्मदहेतुप्रारब्याधौनतावामलुप्तस्मतित्वं, या ्यजा- 

तिस्मरत्वे सति कमान्तराघोनजन्मान्तरवान् अलप्तसमतरिति व्याप्त 

` ज्ञानिषु व्यापकाभावात् विश्ि्व्याप्याभार्वसिद्धिः। नन् तेषां 
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'यथेधांसि समिद्धोऽभिभंखमसात् कुरु तेऽजन । 

ज्ञाना्चिः सर्वकमाणि भस्रसात् कुरुते तथा" ॥ इति- 

'वोजान्यगन्यृपद्ग्धानि न रोडन्ति यथा पुनः । 

ज्ञानदग्धेस्तया क्तशेनात्मा सम्पद्यते पुनः ॥ इति- 

चैवमाद्या) नचाविद्यादिक्तेशद्ा डं सति क्श्वोजस्य कमा- 

शयस्येकदेशदादइ एकदेशप्ररो दस्ेत्युपपद्यते, न ाभिदग्धस्च ` 

प्रालिवीजयेकदेशप्ररादा दश्यते प्रटत्तफलस्य तु कमाश्यस्य 

सुक्रेषोरिव वेगक्षयात् नित्तिः (तस तावदेव विरम्' इति 

भ्रीरपातक्तेपकरणात। तस्ादुपपन्ना यावद्धिकारमाधिका- 

रिकाणामवख्ितिः, न च ज्ञानफलस्यानेकान्तिकता। तथा 

च श्रतिरव्िणेव सवेषां जञानान्य दशयति "तद्या देवानां 

प्रत्यबुध्यत ख एव तद्भवन्तयर्ौणां तथा मनब्याणाम्' दति। 
ज्ञानान्तरेषु चेश्चयादिफलेष्वासक्ताः स्य्॒म॑दर्षयः ते पञ्चादै्च- 

यंचयदशंनेन निर्विषाः परमात्मनज्ञाने परिनिष्ठा कैवच्छं 

ययुरिनत्युपपद्यते। 

जातिसूमरत्वादलप्तस्मतित्वमन्ययासिद्धसिव्यत आह । न चेत इति 
तथा च तेबामजातिस्सस्त्वरू्पविश्रषणं सति विषश्व्याभावादोव 

विश्द्िभावसि्िरिव्यथः। पृवंदेहनामप्रचभिज्ञानडदीनाः परतन््ला 
साभिमाना जातिस्मराः, अधिकारिकास्त पवेनामानः खतन्त्रा जिर. 

मिमाना इति वेषम्यं। तेन जनकेन सह, बद्या विवाद ज्नात्वेत्यथेः । 
विद्रूषः प्रारब्धातिरिक्तकमाभावान्नवत्वमिति समथमुपपाद्यति। यदि 
च्यपयुक्त इवयादिना। श्ुतिसूयक्ताथं युक्तिमप्याहइ। न चाविद्या इति। 
विद्यया ज्ञैश्दाहात् तत्कायंक्मच्तयश्चेत् तद्धि प्रास्व्धस्य कथं सखितिस्त- 
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"ब्रह्मणा सह ते स्वंसंप्रा्े प्रतिसञ्चरे । 

परस्यान्ते कतात्मानः प्रविशन्ति पर पदं” ॥ दति- 

स्मरणात् प्रत्यत्तफलताच ज्ञानस्य फलविरदाशङ्गान्- 

पपतन्तिः। कर्मफले दि सखगादावनुभवानारूढे स्यादपि कदा- 

चिदाशङ्ा भवेद्धा नवेति, अनभवारूढन्तु ज्ञानफलं "यत्सा ् ा- 

दपरोकचाद्रद्य' दति श्रुतेः, तत्त्वमसि' दति च सिद्धूवद् पदेणात्। 

न डि (तत्वमसि दत्यस्य वाक्यस्याथंः त्वं म्टता भविय्यसि 

इत्येवं शक्यः परिणेतुं । ^तद्धेतत् पश्यन् कषिवामदेवः प्रति- 

पेदेऽदं मनुरभवं यञ" दति सम्यण्ट्शनकालमेव तत्फलं सवा- 

त्मलं दर्शयति । तस््ादैकान्तिको विदुषः कैवल्यसिद्धिः॥ 

अक्षरधियां त्वराधः सामान्यतद्वावाभ्यानैपर- 

सद्वत् तद् क्तम् । ३२ ॥ 

वाजसनेयके श्रूयते ^तद्धेतद्चरं गागं ब्राह्मणा चअभिव- 

चाद । प्ररत्तफलस्येति। विदरूषो देदहपातावधिश्तेरनुभवाच् जा 
नस्यावरकाज्ञानांश्रविवतेकस्य प्रारब्धविच्तेपस्थि्यनक्रूलाज्ञानांशनि- 

५ € स भि स- 

` वतनसामश्याभावसिद्धेभागेनेव प्रारब्धच्तय इति भावः ज्ञानिना. 

मधिकारित्वं कथमित्याशद्धान्नानात् प्राछतोपासनादिवश्दित्याद। 
न्ञानान्तरोषु चेति । प्रतिसच्चरो मदाप्रलयः, परस्य इिरणयगभंस्य, 
थिकारान्ते साच्तात् छतात्मान मुच्यन्ते इत्य थः | ब्रद्धभावफलस्याऽपि 
भावित्वमाश्द्खा तत्वमसीति ्रतिबाधमाहइ। नङीति। तसात् नि- 
गुणविद्यावां मागोनुपसंद्ार इति सिडम्।॥ 

अच्तरधियां। अच्राच्तरब्रद्यप्रमापका निषेधश्ब्दा विषयाः, तेषु 
© 2 
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दन्स्णुलमनण्ठद्रखमदीधं' इत्यादि । तथावरे अयते श्रय 

परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तद् द्रौश्वसया द्य मगेाचमवणंम्" 

दूत्यादि। तथेवान्यचापि विशेषनिराकरणद्ारेणाच्तरं पर ब्रह्म 

आते, तच क्रचित् कंचिदतिरिक्ता विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते, 

तासां विशेषप्रतिषेधवबृद्ोनां किं सवासां सवत्र प्रा्चिरुत व्व- 

स्येति संश्चे श्ुतिविभागात् व्यवस्छाप्रात्तावृच्यते, अक्तरधिययस्ु 
विशेषगप्रतिषेधवृद्धयः सवाः सवं्रावरोद्भूव्याः, सामान्यतद्धा- 

वाभ्यां । समाना डि सवच विशेषनिराकरणरूपा ब्रह्मुप्रतिपा- 

दनप्रकारः, तदव च डि सव॑च प्रतिपाद्यं ब्रह्माभिननं प्रत्यभि- 

ज्ञायते, तच किमित्यन्यच्र छता बृद्भूयोाऽन्यच न सः । तथा च 

यच यावन्तः अ्रतास्तच तावतामशरेषदेतनिषेधकत्वं सम्भवासम्भवाभ्यां 

संप्रयमादइ। तासामिति । यथा निगणविद्यायां मागस्यानपेत्तित- 

त्वादनुपसंद्ारस्तथा श्ुतनिषेधानामुपलच्छणतया सवादेतनिषेधस- 
म्भवाच्छाखान्तरो यनिषेधश्ब्दानामनपेच्तितत्वादन पसंहार डति दृष्टा 

न्तेन पवपकच्तः, तच लाघवं पलं सिदधान्तेतु दोषदयाभावःफलं। 

तथा हि यदि अतश्ब्द्र्श्चतनिषेधा लच्छन्तेतद्ा लच्तणदाघः, यदि 
न लच्छन्ते तदा सवदेतनिषघासिद्धवि्षप्रमिव्यभावदोष डति 

विवेकः। अच्तर धभिणि इत निखेधधि येोऽच्तर धि यस्तद्धेतवः शब्दा इति ` 
यावत्, तासामवरोध उपसंहार इति खचयोजना। शेधिब्रद्यणः 
सर्व॑श्राखासु भावात् तत्ममितेः समानत्वाच्छेषाणामुपसंह्ार इतिचेत् 
तद्दि न्यायसाग्यात् पुनरुक्तिताद्वस्थनित्यत आइ । विग्रेषप्रप्चाथं 
डति । खानन्दादौीनां खरूपत्वादस्तूपसंदहारः निषेधानामनात्मलतादा- 
नन्त्याच्ानृपसंहार इत्यधकाराशङ्कायां तेषामनात्मल्ऽपि निवि. 
श्रघन्रद्दाप्र(सब्यर्यत्वाद्विद्यातज्ननिषेघत्वेन संग्रइसिदधेश्च निरपेच्ता 
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अनन्दादयः प्रधानस्य'द्त्यच [वे° खु ०२।३।९९] व्याख्यातं। तच 

विधिरूपाणि विशेषणानि दिन्तितानि इड प्रतिषेधरूपाणि 

इति विशेषप्रपञ्चा्थखायं चिन्ताभेदः। चैपसदवदिति नि- 

दशनं । यथा यामद्म्ेऽदौने पुरोडाभिनीषूपसत्ु चादि- 

तासु परोाडाशप्रदानमन्ताणां ्रदचेवैदात्रं वेरध्वरम्" इत्ये 

वमादौोनाम्द्गाटवेदोत्यन्नानामप्यध्वयभिरभिसब्बन्धो भवति, 

अध्वयकटेकल्ात् परोडाभप्रदानस्य, प्रधानतन्तरलाचाङ्गानां, 

एवमिदाप्यक्तरतन्ललात् तद्िशेषणानां यच कचिदश्त्पना- 

नामक्तरेण सवे्ाभिसम्बन्धे दइृत्यथः । तदुक्तं प्रथमे काण्डे 

“गृणमुख्यव्यतिक्रमे तद यलान्बख्येन वेदसंयोगः" [जे °| 

इत्यच॥ | | 

स्थला न वाक्यस्था क्तप्ता निषेधण्न्दानामन्यच खुतनिषेघवाक्येकवाक्य- 

तयोाप्संहार इति चिन्ता यक्तेत्ययः। अन्यच अतणघाणां अन्यस्य 

धिसम्बन्धे दृद्धन्तं व्याचष्टे | ययेति | तमति पुट्धिकामश्चतृरातचण 
यजत डत्यपक्रम्य विदिताजमद्भ्मिनादछता जामद्भ्मिः,खद्धीनख्तूरा चः 
क्रतुस्तस्मिन् पुरोडाशिन्य उपसदा भवन्ति इति पुरोडाश्साध्या 
इद्ध्यः तेत्तिरोयके विहिताः, तासामध्वर्यकटंकत्वात् सामवेदरोत्पन्न- 
मन्लाणान्तासु विनियोागादघ्वयणव प्रयोगा नादूाचेत्यथः। वद्वग- 

णस्य दाचं अध्वर च कमेाम्नेसलत र्वेव्यग्न्यामन्लशं मन्यः | उत्प 

त्तिविधिगणः फलापेत्तत्वाद्त्पन्नसय फले विनियागविधिमख्यः सफल- 

त्वात । तथा च मन्ताणामदूराटत्वे वेदोात्पच्नत्वादुदूयचा पयोगः विनि- 

यागविधिनाघ्वयणा प्रयाग इति गगम्ख्ययोाव्यतक्रमं विरो सति 

मस्येन बलीयसा मन्ात्मकवेद्स्याध्वयणा संयोागत उत्पत्तविनियोगा- 

यत्वादिति जमिनिदचायः॥ 
6 > 
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इ यद्ामननात् ॥ रेट ॥ 

दधा सुपणा सयुजा सखाया समानं टक्तं परिषसखजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं खादत्यनखन्नन्यो अभिचाकशोतिः॥ 

द्त्यथ्यात्माधिकारे मन्तमाथवेणिकाः श्चेताश्चतराख पठटन्ति। 

तथा कडाः-- 

"तं पिवन्तः सुतस्य लाकं गदां प्रविष्टौ परमे पराद्च। 

कायात ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च चिणाबिकताः॥ 

इति। किमत्र विदयेकत्रमुत विद्यानानातलसिति संशयः। 

किं तावत् प्राप्न विद्यानानालमिति। कुतः, विश्षदशनात्। 

दवा सुपर्णेत्यत्र दयेकस्य भाक्तलं दश्यते, एकस्य चाभोक्तलं । छतं 

पिवन्तावित्यच दभयोारपि भाक्तलं दृश्यते तदेदं रूपं भिद्य- 

मानं विद्यां भिन्द्ादित्येवं प्राप्ते रवीति, विद्येकत्रमिति। कुतः, 

यतः उभयारषरतयोामन्रयारियत्तापरिच्छिनं दिवरेपेतं वेद्य 

यद्यपि एवरभष्ये वारयन्तीयादिसाम्नामर्चेःखरकसामवद्त्पन्नता- 

दा घ्ानाङ्त्वनाचःखरप्रयागः (यच व विद्ान्वारवतीयं गावत यज्ञा- 

यन्नीयं गायति बामदेव्ये गायति" इत्याघान तेषां विनियोगविधिना् 

यातुषेण यातुषस्यापांखुखरस्य प्रयाग इति गणम्ख्ययाविरोाघे सव्य॒त्य- 

त्वि नियागाथत्वान्मख्यविनियागबलेन साम्नां यजवदखरसंयोाग इति 
खच व्याख्यातं, तथापि न्यायसम्यादापसदमन्तराः खूचविष्यलत्वेनाद्ा- 

हता इव्यविराघः॥ 

इवदामननात्। मन्तदयेऽपि प्रतिपादनप्रकारमेदात् जिज्ासेकय- 
भानाच सं्रयमादइ। किमचरेति। ऋतपानवाक्ये “अच्तर ब्रह्य यत्प 
रम् इति गुणाः सुताः, सुपगेवाक्ये नत्वादवस्तेवां मियोऽन्प- 
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रूपमभिन्नमामनन्ति। नन् दशिता रूपभेदः, नेल्युच्यते "उभा- 

वप्येता मन्तो जोवदितोयमोश्वरं प्रतिपादयता नाथान्तर, द्रा 

खपणा, इत्यत तावत्“ च्ननख्नन्नन्योऽभिचाकशोति' दत्यशननाया- 

तोतः परमात्मा प्रतिपाद्यते, वाक्यशेषेऽपि च सएव प्रतिपाद्यमानो 

दृ श्ते “जष्टं यदा पश्वत्यन्यमोशम्' इति । "तं पिबन्तो" इत्यत 

त॒ जीवे पिबत्यश्नायाद्यतीतः परमात्मापि तत्सादचयात् 

कतिन्यायेन पिबति इत्युपचय॑ते; परमात्मप्रकरणं येतत्, 

“अन्यच घमीद्न्यचराधमात्' इत्युपक्रमात् तद्विषय एवात्रापि 

वाक्यशेषे भवति "यः सेतुरौोजानानामच्षरं ब्रह्म यत्परम् दति 

"गुदं प्रविष्टावात्मानो दि" दत्य चेतत् प्रपञ्चितं । तस्मात् 
नास्ति वेद्यभेदः तस्माच्च विदैकलं। अपि च चिष्वप्येतेषु वेदान्तेषु 

पवापयालोाचने परमात्मविद्यैवावगम्यते तादा क्टविवच्येव 

जीवापाद्ानं नाथान्तरविवक्षया, न च परमात्मविद्यायां 

मेदामेदपिचारावतारोऽस्ति दत्यक्तं। तस्मात् प्रपञ्चाथ एवैष 

प्रयोगः, तस्माच्ाधिकधमापसंदार इति॥ 

संहार इति पवपच्तफलं, सिदान्ते तूपसंसारे ब्रद्यखरूपवाक्यायक्वा- 

दुपसंद्ार इति विवेकः। अस्त वेद्यं विद्यक्यात् अत्तर{घियामृपसद(र 

ङ्इतु वद्यभेदान्नोपसंदहारः इति प्रत्युदाहरणेन पूदपच्त्ः। नन्वेवं गुदा- 

धिकरणे निरस्त डति चेत्, स्यं, किन्तु पिनेत्पदस्य मुक्यायेत्वाय खतः 
कल्पनया च प्ानछव्याञ्चययोरङ्गिजीवे पिबन्त ग्राह्यो, सुपणा तु 
जीवेखरावित्यधिकाश्रङ्कायां मन्तदयेऽपि दिवचनशब्दस।म्यादरोात्प- 

त्तिकदित्वविशि्टितवा तुल्यवस्तदयं प्रव्यभिच्ञानस्य बाधकाभावात् 
पकर्णानग्रहा जीवान् वाद्नासंसासित्रद्मणि मन्तदयं तात्प्यमिति 
पपञ्चय(मद् इच(मतिभावः। 
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अन्तराभूतयामवत् खात्मनः ॥ २५॥ 
'यत्साक्तादपरोत्ताद्रद्य य च्रात्मा सवोान्तरः' इत्येवं दिः 

उषस्तिकद लप्रसयेर्नेरन्तय॑ए वाजसनेयिनः समामनन्ति । तच 

संशयः, विद्यैकल्वं वा स्यादिद्यानानालं वेति। किं तावत् प्राप्न 

विद्यानानालं दूति, कुतः, अभ्याससामथ्यात् । अन्यथा चछन्यना- 
© न 

तिरिक्ता्थं दिरान्नानमनथकमेव सयात् । तस्मात् यथाभ्यासात् 

कर्मभेदः एवमभ्यासात् विद्याभेद इत्येवं प्राप्रे प्रत्या, अन्तरा- 

स्नानाविशेषात् खात्मनोा विद्यैकत्मिति। सवान्तरो दि खा- 

त्मोभयचाप्यविशि्टिः एच्छयते प्रत्युच्यते च । न डि दावात्मा- 

नावेकस्मिन् देहे सवीन्तरोा सम्भवतः, तद्ा द्येकस्याच्नसं सवा- 

न्तरलं कल्प्येत, -एकस्य तु श्तयरामवन्नेव सवेान्तरलं स्यात्, 

यथा पञ्चश्चतसमूदे ददे एथिव्या अ पाऽन्तराः अद्धख तेजा- 

ऽन्तर मिति सत्यप्यापेच्धिके सवान्तरले नेव मुख्यं सवान्तरलं 

भवति तथेहापि इत्यथैः । च्रथवा ग्तग्रामवदिति अ्त्यन्तर 

अन्तराभतग्रामवत् खात्मनः। घटादिकं चिदिषयत्वेनापरोच्तं, 
ब्रह्म तु साच्तादविषयत्वेनापरोत्तमिति, प्रयमाघ पञ्चमी । अचर खता- 

वात्मघमाऽपयेच्त्व ब्रद्यणयक्त, ब्रद्यधमः सवान्तर त्व मात्भन्धुक्तं, तेन 
परसोच्तं टएी क्तं मन्तव्यं, तन्मे याचच्वेव्यघस्तिप्रम्न याज्ञवल्कोयेन प्राणा- 

दिपेरकोाऽदशच्ादिसात्तो प्रतिपादितः। तथव“्यदव सात्तादपरोात्ता- 

दद्ध य चखात्मा सवान्तरस्तन्म व्याचच्त' इति केद्ालप्रञ्नऽशनायाद्यतौत 

परतिपादितः। तच ब्राद्यणदयेऽपि प्रञ्राद्यभ्यासात् सवान्तरत्वप्रत्यभि- 

्ानाच संय मन्लयोवद्यक्यादस्त विद्यक्च, डतु त्राद्यणयोवद्यश्चे$पि 

ऋभ्यासादिद्यामेदः, यजव्यभ्यासात् प्रयाजभेदवदिति प््युदाइस्णेन 
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निद शयति यथा “एका देवः सर्वश्रतेषु गृढः सर्वव्यापो सवं- 

ग्रतान्तरात्माः इत्यस्मिन् मन्ते समस्तेषु श्डतया मेष्वेक एव सवा- 

न्तर श्रात्मा आ्रान्नायते, एवमनयारपि तब्राह्मण्योारित्य्थंः। 

तस्मादेदयेकल्वादिदयेकल्वं ॥ 

अन्यथा भेद्नुपपन्तिरिति चेन्नोपदेशन्तरवत् ॥ २६ ॥ 

अरय यदुक्रमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेदे आन्नानभेदान्- 

पप्तिरिति तत्परि दहतंव्यं, अचाच्यते नायं दाषः, उपदश- 

न्तर वदुपपत्तेः। यया ताण्डिनामुपनिषदि षे प्रपाठके स 

त्रात्मा तत्तमसि श्चेतकता' दति नवजलेाऽपपदेशेन विद्याभेद 

भवति एवमिद्ापि भविव्यति। कथञ्चन नवज्ञलव उपदेशे वि- 

द्याभेदा भवति, उपक्रमापसंदाराभ्यामेकाथ्यावगमात्, श्य 

एव मा भगवान् विज्ञापयतु" दति चेकस्येवारथस्य पुनः पनः प्रति 

पिपाद यिषितलेनो पक्तेपाद्ाशङ्ःान्तरनिराकरणेन चासछद्प- 

द् शापपत्तेः, एवसिदापि प्रस्ररूपाभेद्ा त् त्रताऽन्यद्ा तम्" इति 

च परिसमाद्यविशेषाद्पक्रमापसंदारो तावदेकाथैविषयोा दू- 

श्येते। यदेव “साक्ताद परोत्ताद्रह्य' दति दितीयेऽपि प्रश्ने एवकार 

पवंपच्तः, तच मिध धमानपसंहारः फलं, सिद्धान्ते तूपसंद्ार इति 
विवेकः| दयोः सवान्तरत्वानपपत्या तावद्भाद्णयोरेकवस्तपर त्व 
सिद्धं । तथा च वेद्यक्यात् निगणविद्धक्येन विवादः। 

अन्यया । नन् विद्येक्याङ्गोकारे अभ्यासानुपपत्तिरिति चेत्। उश्यते 

स रवाभ्यासः कमभेदकोा या निरयंकः, इइ तूष्तिब्राद्यणेाक्तात्मन 
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प्रयज्ञानः पुवप्रस्नगतमेवाथमृत्तरचाङव्यमाणं दशयति । पूर्वै 

स्मिंख्च ब्राह्मे का्यकारणव्यतिरिक्रस्यात्मनः सद्धावः कथ्यते, 

उन्तरस्सिंस्त॒ तच्यैवाशनायादिसंसारधमातोतलं विशेषः कथ्यते 

दत्येकाथंतापपल्तिः। तस्मादेका विद्येति ॥ 

व्यतिद्दागा विशिंषन्ति दौतरवत् ॥ ३७ ॥ 
(न 9 भ > अ 3 अ $ ~ श ~ । रि | 

तद्याऽद्ं साऽसा याऽसौ साऽदम्' दत्येतरेयिएः ्रादित्य पुरुषं 

प्रकृत्य समामनन्ति, तया जावालाः श्वं वा अहमस्मि भगवो 
क 3 ५ ऊ ५ न 

देवते अ्रदंवेलमसि'टति। तच संश्रयः, किमिद ववतिद्ारेणाभ- 

यरूपा मतिः उत कत॑व्या एकरूपा वेति। एकरूपैवेति तावद् इ, 

नद्यचात्मन ईश्वरणेकलं मक्ताऽन्यत् किञ्चित् चिन्तयितव्यमस्ति, 

यदि चेवं चिन्तयितव्यमविश्रेषः परिकस्प्येत, संसारिण श्वरा- 

त्मलमीश्रस्य च संसायात्मलमिति तत्र संसारिणस्तावदौश्च- 

रात्मले उत्कषा भवेत्, ईश्वरस्य तु संसायात्मले निकषः कतः 

स्यात्, तस्माद कर्प्यमेव मतेः, व्तिदाराद्नायस्तावदेकलदृ ढी- 

खवाष्रनायादयुत्यन्नरूपविप्रेघकथनाथत्वादभ्यासेाऽन्यथासिद्धा न वि- 
द्याभेदक डति समदायार्थः॥ 

व्यतिहारः जोवेषयामिंधोा विशषगविश्ष्यभावो यतिह्ारः, तस्य 
श्रतत्वात् , उत्कुष्टटृट्िनिृष्टे छता पालवतीति न्यायाच्च संशये जीवे 
ङश्रत्वमतिरेव काया उक्तन्यायात्, व्यतिद्ारश्चतिस्त तस्या रव 
टपएीकरणायत्वनाम्धासवदन्यथासिद्धति दृष्टान्तेन पृवंपच्तः| तच 
लाघवं फलं सिद्धान्ते तु खत्ययवत्वमिति विवेकः| रख्केनव त्वम- 
इ मस्मीद्यु्रारणेनकमतः छतत्वाददं त्मसिडतिदया स्यादिव्यर्धः। 



[अ०३।पा ०३] श्ाङ्रब्रद्यखचभाष्ये। ९२५ 

करणायं इत्येवं प्राप्रे प्रत्या द, यतिद्ारः। अ्रयमाध्यानायान्नायते 

इतरवत्, यथेतरे गणाः सवात्मलप्रतय आध्यानायान्नायन्ते 

तदत्। तथा डि विशिंषन्ति समास्नातार उभयोचारणन 

(त्वमदमख्यदञ्च तमसिः दति । तचाभयरूपायां मते कर्त॑व्या- 

यामयवद्धवति, अन्यया दीदं विशिषेणाभयान्नानमनयंकं खात्, 

एकेनैव छतलात् । ननुभयान्नानखाथं विशेषे परिक स्यमाने देव- 

तायाः संसायात्मलापन्ते्निंकषंः प्रसन्येतेतयुक्तं । नैष देषः, ेका- 

व्यस्येवानेन प्रकारोणएणनुचिन्यमानलात् | नन्वेवं सति स एतै- 
कत्वदृटढोकार आपद्येत, न वयमेकवदृढीकार वारयाम: किं 

तदि व्यतिदारंरेव दिरूपा मतिः कर्तव्या वचनप्रामाण्यात्, 
नेकरूपेत्येतावदुपपादयामः, फलतस्तेकलमपि दृढोभवति। 

यथा ध्यानाथैऽपि सत्यकामलादिगृणोपदेे तद्ुएक ररः 

प्रसिध्यति तदत्। तस्मादयमाध्यातवेो व्यतिद्दारः समाने च 

विषये उपसंदतेव्य इति॥ 

उक्तदोघं स्मारयति | नन्विति। सन्दिग्धेऽथन्धायः सावकाशः, इदतु 
श्तत्वाद्न्येान्यात्मत्वं ध्येयं, ब्रद्यणि मनमवत्वादिवत् जीवात्मत्वस्य 
ध्यानार्थं अआसापेपि निकर्षप्रसक्वभावादिति मरिदरति। नेषदोाष 
इति| ब्रह्मणि निकषं होता जीवतादाल्यध्याने मदुक्तमेवागतमिति 
शङ्कते । नन्वेवमिति | मतदिरूपत्वं त्वदनुत्तमस्माभिरूचखते ध्यानपरं 
वाक्यमिदमेकत्वन्त॒ मानान्तराविराधात् सिथ्यति। समाधत्ते न 
वयमिति । ऋद्धंग्रददोपाल्तिष्ववं व्तिद्धार उपसंहरतय इवाह | 
तस्मादिति ॥ 

6 60 
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सेव दि सत्यादयः ॥ इट ॥ 
सया देतत् मद्यं प्रथमजं वेद् सत्त्यं ब्रह्म इत्यादिना 

वाजसनेयकं सत्यविद्यां सनामात्तरोपासनां विधायानन्तरमा- 

म्नायते "तद्यत् तत्सत्यमसेा स च्रादित्यो च एष एतसिन्मण्डले 

परुषो यश्चायं द् ललिणेऽचन पुरूषः› इत्यादि । तत्र संशयः, कि द 

एते सत्यविद्ये किं वेकैदेति । दे दति तावत् प्रात्र, भेदेन डि फल- 

सम्बन्धा भवति (जयतोमंक्ञोकान्' इति परस्तात्, “न्ति पा- 

प्रानं जद्ाति च' इत्युपरिष्टात्, प्रकताकषंणं दपा स्येकला दित्येव 

प्राते न्रूमः। एकेवेयं. सत्यविद्येति। कुतः, "तद्यत् तच्छत्यम्' दति 

पररुताकर्षणात् । ननु विद्याभेदेऽपि प्रहताकर्षणमुपाखेकलादुप- 

सेव हि सव्यादयः। सयः कञशिदधिकारौ मदद्यापकं यक्तं पुरुषं 
भातिकषु प्रयमजमतत् सच त्यच्चेति स्यं ब्रद्य इहिरण्यगभोाख्यं 
वेदोापास्तं तस्य लाकजयः फलमिव्ययंः। सत्यमिति नामात्र सत् 
तव्यमिति, तच प्रथमाक्तमच्तरं सत्यं, मध्यस्मच्तरमम्रतं, उभ- 
यतः सत्येन संपटितत्वात् सत्यप्ायमव भवतीति नामात्तरापा. 

सना सव्यविद्याङ्त्वनाक्ता। यत् पवप्रछतं हद्याख्यं तत संप्रत्यक्त- 

यद्देत्या[दगणकं, सा.सावादित्यमण्डले{{च्तशि च यपरूषस्तस्याहरि- 

त्यदइ{मिति च नामद्वयच्लानात् पावच्त्यः फलमिव्यथः। अच पवा- 

त्तरव!क्ययः फलभेद्शख्तेः प्रकछताकषेणाच संग्यमाहइ। तचेति। 

पबेपक्ते गणानां व्यवस्ययानषखानं, सिडान्ते त्वनखानेक्यमिति फलं। 

यथा जीवेणयेारन्याऽन्यात्मत्वं प्रतिखतिभेदात् वेरूप्यमक्त, तथाच 

फलशखतिभेदात विद्याभेद इति दृद्ान्तन पृवपच्तयति। देडति। 

{वष्रेव्यब्रद्ध माचाकषेगमयक्तं, तद्यत्तदिति सवनामभिः पवाक्तगणवि- 

श्ट ब्रह्म अकव्यादिव्याच्िस्थानाद्गुणविधानात्, तथा च वा- 
क्याद्व विद्धक्यसिद्धिरिति सिद्धान्तयति । खकवेति। वथा दहर- 
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पद्यत इत्युक्त, नेतदेव यत्न दि विस्पष्टात् कारणान्तरादि- 

द्याभेदः प्रतोयते तञेतदेवं स्यात्, च्च द्रूभययासम्भवे तद्यत् 

तत्सत्यमिति प्ररुताकषेणात् पूटविद्यासम्बद्ध मेव सत्यमृत्तरचा- 

व्यत दत्येकविद्यालनिञ्यः। यत्पुनरुक्तं फलान्तरश्रवणणत् 

विद्यान्तरमिति। अचराच्यते, तस्यापनिषद्दरदमिति चाङ्गा- 

न्तरोापदेशस्य स्तावकत्वमिदं फलएन्तरश्रवणमित्यदोषः | अपि 

चार्थवाद्ादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्धैकले चावयवेषु रूय- 

माणानि बह्टन्यपि फलान्यवयविन्यामेव विद्यायामुपसंहतं- 

व्यानि भवन्ति, तस्मात् सेवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणा- 
पेताऽऽन्नायत इत्यतः सवे एव सत्यादयो गृणा एकस्मिन् प्रयोगे 

उपसंदतव्याः । क चित् पुनरस्मिन् खतरे इद् वाजसनेयकमच्या- 

दित्यपरूषविषयं वाक्यं, कान्टोग्ये च रय य एषोऽन्तरादित्ये 

हिरण्मयः परुषो दृ श्यतेऽथ य एषोाऽन्तरकिणि परुषे दृ खटः 

--* 

श्राण्डिल्य विद्यवा््रद्येकयप्रत्यभिक्लानमाचं तया नेत्याद | नैतदिति। 

कारणान्तरं धकरणभदादिकं। खवं विद्याभदोऽप्येतदुपासकन्ञानं स्यात् 
अच तूभययासम्भवे विद्यक्यनानात्वस्य सत्यमित्यपास्यरूपेक्यज्ञानात 
विद्यक्यनिखखय इव्यरच्ताथः। असत्यपवादकारणे रूपेक्यात् विद्येक्यात 

सगसिडिनं च फलभेदापवादः। अङ्ग फलश्चतेः अतिमाचतया फल- 

भदासि्धिरिव्याद। यत्पनस्व्यादिना। किञ्च यच प्रघानविघधावेवं- 

काम डति फलं ञ्त, तच प्रघानफलनवाङ्गानां फलाकाङ्खानिदत्तेर् ङ्क 

फलश्तेः स्ततिमाचत्वं, इइ तु प्रथमजं सव्यं ब्रद्धेति वदति प्रधान 
विद्याविधिष्यत्वं लाकजयफलस्याभ्यपत्यास्माभिनामरूपाङ्स्य फलखते 

स्ततित्वमक्तं । वस्ततस्त प्रधानविधावप्यउकामपमद्!(भावादा चिसच- 
न्यायन पलं कल्पनीयं सति प्रधने तदङ्ग वा वक्िद्चित् फलं श्च॒तं 

ग. 



स्ट र ल्पभाभासिते। [ऋ ०३।पा० ३ | 

इत्युदा त्य सेवेयमच्या दित्य पुरुषविषया विद्यो भयचरैकेति छला 
सत्यादि गृणान् वाजसनेयिन्यः छन्दो गानामुपसं दायान््न्यन्ते, 

तन्न साधु लच्छते। छान्दोग्ये डि कम॑सम्बन्धिनीयमुङ्गीयव्यपा- 

खया विद्या विज्ञायते, तच द्यादिमध्यावसानेषु कमंसम्बन्धिचि- 

कानि भवन्ति दयमेवग्मिः साम" इत्युपक्रमे "तस्य खक् च साम 

च गेष्णौ तस्मात् उङ्गीथः" इति मध्ये श्य एवं विद्धान् साम 

गायति" इत्युपसंहार, नेवं वाजसनेयफे किञ्चित् कम॑सम्बन्धि 

चिद्धमस्ति,तच प्रक्रमभेदात् विद्याभेदे सति गणव्यवस्यैव युक्तेति॥ 

कामादौतरच तच चायतनादिभ्यः।। २९॥ 

रय यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे ददर पुण्डरीकं वेग्मददरोाः 

ऽस्मिन्नन्तराकाशः' दूति प्रस्तुत्य कन्दागा अधीयते एष अरत्मा- 

ऽपदतपाभ्ना विजरो विद्टल्युविशाका विजिघत्सोऽपिपासः सत्य- 

कामः; सत्यसङः ल्यः. इत्यादि, तथा वाजसनेयिनः सवा एष 

तस्य सर्वस्यापि श्तत्वाविष्षाज्जातेष्टिफलन्यायेन सम॒चिव्येकप्रधानफ- 
लत्वकल्य नात् फलभदाऽसिद्ध इत्याह । अपि चेति | खच योजयति । 
तस्मादिति । रकदशिब्याख्यामुद्धाव्य दूषयति | केचिदिव्यादिना। 
च्छान्दोग्ये कमाङ़ाद्रोये हइिरणयपरूषटृट्िरित्य् लिङ्गमादइ । तचरेति | 
एयिव्यग्न्यात्मना दृष्टे चऋटक्सामं गेव्णो, तस्मादटक् सामगेष्णत्वात्, पुरूष 
उद्यो इव्येवंविद्वानुदूाता कमफलसम्द्िसमथय डति यु्यथैः| 
सत्यविद्या तु न कम ङ्ाभितेव्याद्। नेवमिति। अङ्विद्यान्तः खतन्त्र- 
दिरग्धग्भविद्यायाममेदो$च गुणापसंहार इत्यथः ॥ 
कामादौतरच सगुणनिरणविद्ययेःश्चताः सत्यकामादयोा वश्ित्वादय- 

ख गुणा मिथ उप्रसंदतव्यान वेद्युपसं हारस्य फलभावाभावाभ्यां सन्दे 



[अ०३।पा०३]] प्रा ङ्स ब्रद्धरचभय्ये। ९२९ 

महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषाऽन्तद्हंदय 

आकाशस्तस्मिञ्छते सवस्य वशो, इत्यादि, तच विद्येकल्वं परस्र- 

गणोपयोागख किंवा नेति संशये विदयेकलमिति, तचरेदमच्यते । 

कामादोति। सत्यकामादौत्यथंः। यथा देवदत्ता दत्तः सत्य- 

भामा भामेति । यदेतच्छान्दाग्ये हदयाकाशस्य सत्यकामला- 

दि गृणजातमुपलभ्यते तदितरत्र वाजसनेयकं सवा एष महा 

नज अलत्माः दत्य सम्बध्येत । यच वाजसनेयके वशिलाद्युपलभ्यते 

तदपौतरच छान्दोग्ये एष आआत्माऽपदहतपाभ्माः दत्यच सम्बध्येत, 

कुतः, आयतनादिसामान्यात्। समानं दयुभयच्राऽपि दद् यमा- 

यतनं समान वेद्य ईरः समानच्च तस्य सेतुलं लाकासम्भेद- 
प्रयोजनमित्येवमादि बहतर सामान्यं दृश्यते । ननु विशेषोऽपि 

दृश्यते छान्दोग्ये हद्याकाशस्य गृणयोगे वाजसनेयके लाकाश- 

स्थस्य ब्रह्मणः, द ति। न, “द् दर उत्तरेभ्यः दत्य च [वे° खु ०१।२।१४] 

कान्द ग्येऽप्या काश शब्दं ब्रद्धवेति प्रतिष्टापितलात् । अरयन्लच वि- 

द्यते विशेषः, सगणा डि ब्रह्मविद्या छान्दोग्ये उपदि श्वत अरय च 

ददहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान्" इत्यात्मवत् 

सत्यविद्याया रकत्वादूगसाङ्कयःप्यच विद्ययोः सगुणनिगुणरू्पभदोन 
मदात् नि्गुणविद्यायां गुगेोपषसंद्ारस्य फलाभावाचच(नुपसंद्ार् इति 

वद्िरेव प्राप्ते सिद्धान्तयति । तञेदमित्यादिना। रण्वं विद्याभेद स्फटे 
कथं गगापसंद्ारस्तचाद | गणवतस्विति। भित्रविद्याख्ानामपि गणा- 
नामायतनाहदिसाम्यन निगणस्यलं बद्धिस्थानां स्तत्ययमपसंद्ारोा यक्ता, 

॥५ 

ज्ञानस्त॒तिप्रकघ॑णस्याकाङ्कितत्वात्, यच क्रचित् टृद्गुणेः स्तुतेः कतुं 



<२० रलपभाभासिते। [च्छ ०३।पा ०३ | 

कामानामपि वेद्यवश्रवणात्, वाजसनेयके तु निगणमेव परं 

ब्रह्मो पदिश्यमानं कृण्वते “त ऊर्धं विमेक्तायैव ब्रद्यसङ्गा ययं 

एरूषः' द्त्यादिप्रख्प्रतिवचनसमन्वयात्, वश्ित्वादि तु तत्तत्- 

स्तुत्यथमेव गणजातं वाजसने चक सङ्ग््यंते। तथा चोपरिष्टात् 

स एष नेति नेत्यात्याः इत्यादिना निग णमेव त्र्यो पसं दरति, 

गणएवतस्तु ब्रह्मण एकलाद्श्डितिप्रद्शंनायायचं गणापसंद्ारः 

चिता नोापासनायेति इदरषटट्म्॥ 

्द्रादलेापः॥ ४० ॥ 

कान्द्ग्येवैखानरविद्यां प्रत्य श्रुयते (तद्द्धक्तं प्रयममा- 

गच्छ त्तद्धोमीयं सयां प्रयमामाङ्तिं जुह्यात् तां जुह्यात् 

प्राणाय खादा' दइति। तच पञ्च प्राणाङ्तयोा विदिताः, तासु 

च परस्तादद्मिदाचशव्दः प्रयुक्तः शय एतद्वंविद्रान्निदाचं 

जदेाति दूति, 

"ययेह च्षधिता बाला मातरं पयुपासते । 

एवं सवाणि श्तान्यद्चिदाचमपासतेः॥ इति च। 

तचेदं विचार्यते किंमाजनलेपे लोपः प्राणाग्िदेाचय्या- 

याग्यत्वात् | यद्यपि सगगस्यसत्यकामादिषुं निगुगस्थगुणा अन्तभूतारुव 
तथापि नापसंदहारोत्तवयथ्यं निगणस्तावकत्वेन खतग्णानामन्यच्राप्य- 

ध्येयत्वमिति शङ्गानिरासेनान्तभावदाष्येःघलवादिव्यनवद्यं॥ 
च्ाद्राद्लापः। चच वद्ूक्ताभिदेचशव्दाभ्यां सश्यमादइ । तचद् 

विचार्यत डति। वेश्वानरोापासकनातियिभजनात् प्राक् कायत्वेन 

विद्याभिप्राणाभिद्ेचविचारात् पादसङ्गतिः | पृवपच्ते भोजनलोपेऽपि 



[अ ०३।पा ०) शङ्कर ्रद्मङचभा्य । ९३९ 

ताज्लोपः दति, "तद्यद्भक्तं इति भक्तागमनसंयोगात्, भक्तागम- 

नस्य च भाजनायवात् भाजनलेापे लापः प्राणा्मिद्ाचस्येति, 

एवे प्राप्तेन लघ्येत दूति तावदा, कस्मात् आदरात् । तथाहि 

वैश्चानर विद्यायामेव जावालानां तिः पूताऽतिथिग्योऽज्नौयात् 

यथा प खयमङवाऽचचिदोाचं परस्य ज्॒यादेवं तत् द्रत्य- 

तियिभमोाजनसय प्राथम्ये निन्दित्वा खामिभाजनं प्रथमं प्राप- 

यन्तो प्राणाद्मिदाचे ्रादर करोति। या दिन प्राथम्यलापं 

सदते नतरां सा प्रायम्यवताऽधि दा चस्य लोपं सहेतेति मन्यते । 

ननु भोाजनाथभक्तागमनसंयागात् भाजनलेापे लाप; प्रापि- 

तः। न, तख द्रव्यविगेषविधानाथैलात्। प्रातेऽच्चिाचे पयः- 

अ्रश्तोनां द्वयाणणं नियतलादिदाप्यग्निदाचणशब्दात् कीण्ड- 

पायिनामयनवत् तद्धमंप्रात्नी सत्यां भक्तद्रव्यकतागणएविशेष- 

विधानाथ॑मिद् वाक्यं तदयद्धक्तमिति, अता गुण्लापे चन मुख्य- 

सत्येवं प्राप्रे भाजनलेापेऽप्यद्भिरन्येन वा दर् वेनाविरुद्भन प्रति- 

निधानन्यायेन प्राणाम चस्वानुष्टानमित्यत उत्तरं पठति॥ 

जव्यान्तरेण प्राणाभिद्ाचानृानं, सिदान्ते तत्लोपद्ति भेदः। नन् 
यद्धक्तमिति यच्छब्देन भोजनाच्तिप्तभक्तमनुद्य तद्धामीयमिति दोम- 
संवागविधानादात्तेपभोजनलापे तदा भक्तास्ितद्धामलेाप दति सि- 
न्ती शङ्कते । तद्यदति। निगुंणस्योपाल्िनापेऽपि स्तवयर्थगुणस्ये- 
यात् भेजननलापे$पि प्राण{्द्धाचस्वादरेण स्ततिनिवाहाथंमलोाप 
इति दृद्ान्तेन पुवंपत्तधचेण परिहरति। ख्वं प्राप्त स्ति। रवं 
तदिति खयं प्राणम्मिद्दा्रमकछत्वातिथीनां तत्करणमित्यथैः | 



९ इर र ल्नप्रभाभा[सिते। [ ख ०३।पा०३ | 

उपस्थितेऽतस्तद चनात् । ४९१॥ 

उपस्थिते भाजने च्रतस्तस्म्ादेव भोाजनद्र्वयात् प्रथमापनि- 

पतितात् प्राणाञ्चिदाचं निदेतंवितव्यं, कस्मात् तदचनात्। 

तथा दि 'तद्यद्धक्तं प्रयममागच्छत् तद्धामीयम्' इति सिद्धूव- 

इक्तापनिपातपरामशेन पराथद्र वसाध्यतां प्राणङ्तोनां वि- 

दधाति, ता अरप्रयाजकलक्षणापन्नाः सत्यः कथं भोजनलोपे 

द्रव्यान्तरं प्रतिनिघाप्येयः। न चाच प्राकताञभ्चिदोचधमप्रा- 

भिरस्ति, कुण्डपायिनामयने दि (मासमभ्चिददाचं जंति' इति 

विध्यृद्धेशगताऽग्मिदे चशब्द्स्तदद्भावं विधापयेदिति युक्ता तद्ध- 

मंप्रा्चिः, इद प॒नरर्थवाद् गतेऽग्मिदाचशब्दो न तदद्धावं वि- 

धापयिदुमहंति । तद्धमप्राप्तो चाभ्युपगम्यमानायामन्नुद्धर- 

उक्तं स्मारयित्वा परिद्रति। न चेत्यादिना । यथा कुण्डपायिसच- 
गते मासाभ्िदहाचे चअम्रद्चण्ब्दादराणमिव्यमिदहाचधमाणां पया- 

व्यादीनां प्राक्षिस्तयेदापि प्राणडतीष्भिहाचश्टब्दात् पयोाद्रव्या- 
न, क € 

दीनाम्त्सगतः प्राप्नो सत्यां भाजनाथभक्तद्रव्यविधिनापवादः क्तः, 
अता भक्तविधेरपवादार्थत्वात् भोजनलोपे भक्ताख्यगुणस्याङ्गस्य ला- 

(क | ५ 

पऽपि म॒ख्यस्याभमिद्देचस्य लोपः, खपवादाभावे उत्सगप्राप्नपयञादि- 
(र. - कण, 

ना तस्य निव्पत्तिसम्भवादिति प्राप्तमिव्यथंः | 'गुणलेपन मुख्यस्य' इति 
जेमिनिख्चं । आधाने सन्ति पवमानेष्टवत्तचाम्रये पवमानाय पुरोा- 
डाश्रमद्धाकपालं निवंपेदिति निवापः खरुतस्तदङ्गत्वेनाभिद्देचदहवन्या 

॥। # ~ अ ¢ 9 [ ~ 

दवींषि निवपदिति दश़पुगमासाख्यप्रहृता विहिताभिदाच्हव- 
न्यतिदप्रन प्राया आधानकाले चाभिदाचाभावात् तस्या गुण््ताया 
=. श~ 4 ५ [प् ¢ © अ 

ले। परेऽपि र्ख्यस्य निवापस्यन लोपस्त्यथः | खरब्यनित्यादिकम्णा- 
क क ०१ ¢ € 

ऽवश्यानुषटयत्वाच्छरतद्रवद्यालाभं प्रतिनिहितव्रय्ेणापि कमं कतव्यमिति। 



१2 । # भि ४ 
^ ं 
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णाद्योऽपि प्राेरन्, न चास्ति सम्भवः अन्नद्धरणं ताव- 

दधामाधिकरणभावाय, न चायमश्ची रामः माजनार्थताव्या- 

चातप्रसङ्गात्, भाजनायापनीतद्र्यसब्बन्धाचास्य एवैष हामः। 

तथा च जावालग्रुतिः पूवाऽतिथिन्याऽस्नोयात्' इति च्राखखाधा- 

रामेवेमां दामनि ठन्ति दशयति । शरत एव चेदापि साम्या 

दिकान्येवा्चिदाचाङ्गानि दणश्यति उर एव उेदिलामानि वर्दि- 

दयं गाद॑पत्यो मनोाऽन्वाहायंपचन श्रास्यमादवनीयः' इति, 

वेदिश्चतिश्चाच खण्डिलमातापलक्तषणाया द्रष्टव्या, मख्याग्चि- 

दाते वेद्यभावात् तदङ्गानाच्चेह सम्पिपादयिषितवात्। भा- 

जनेनैव च ऊतकालेन संयागानाग्मिदाचकालावरोधसमवः, 

एवमन्येऽपख्ानादये धमाः केचित् कयञ्चिदिरुष्यन्ते। 

प्रतिनिधिन्यायः। सिडान्तयति। उपस्थित इति | तदच नादिति, तदड्धा- 
मी वमिति तच्छब्देन भाजनाय सि्भक्तमाखित्य दमविधानादि. 
त्यर्थः । सिद्धवदभक्तापनिपातः प्रछतभक्तागमनं, तस्य तच्छब्देन परा- 

मश नेत्य्ः। अख्िव्य विहिताडतीनामाखयलेपे लापरखवन व्या 
न्तराच्तेपकत्वं, यथा कतुप्रयुक्ताप्रणयनाखितस्य गाराहनस्य कतु- 
लापे लापोान त्वाञख्यान्तरप्रयेजकत्वं तयेति फलितमाद। ता इति। 
यदुक्तमभमिद्दाचशब्दात् ब्रव्यान्तरप्रात्तिरिति तचाह्। न चाचेति। 
तद्भावो निव्याभिदाचसादश्यं अ्वादस्थशब्दस्य स्त॒तित्वेनापपत्तेरि- 
त्यर्थः । र्म॑प्रापकत्वे दाघमादइ | तद्व्मप्राप्नी चेति | अत खवेति तड- 
म॑घात्यभावादेवेव्यर्थः। प्राप्ता सम्पादनं टया स्यादिति भावः। मुख्यामि- 
ाचाङ्गानि सम्प्रायन्ते चत् कथं तदनङ्गः वेदिरच सम्पाद्यते तचाह। 
वेदि ख॒तिद्धेति । मुख्याभिददाचस्याप्टुडर्णवत् सायंप्रातःकालदवस्वा- 
पिन प्राक्निरिव्यादइ। भेजनेनेति। उपस्थानपरिक्तरणाद्योईप्यग्न्य- 

6 7 
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तसात् भेाजनपक्च एवैते मन्त्र् व्यदेवतामं योगात् पञ्च दामा 

निव॑र्तयितव्याः । यत्वादरदशंनवचनं तत्त भोजनपत्ते प्रायस्य 

विधाना, न चस्ति वचनस्यातिभारः। न लनेनास्य नित्यता 

भ्रव्यते दशयित, तस्मात् भेाजनलपेसोप एव प्राणा्चिदाच- 

स्येति ॥ 

तन्निधारणानियमस्तद््टः परथग्चयप्रतिबन्धः 
फलं | ४२॥ 

सन्ति कमैीङ्गव्यपाञ्रयाणि विज्ञानानि “ओभि्येतद्षर- 

सद्रौयमुपासीत'दत्येवमादीनि,किन्तानि नित्यान्येव स्यः कमसु 

प्णमयीोलादि वत् उतानित्यानि गाद्दनादिवदिति विदा- 

रचामः। किं तावत् प्राघ्रं नित्यानीति। कुतः प्रयोगवचन 

परिग्रदात्, अनारभ्याधीतान्यपि दयतान्युङ्ञोथादिद्वारेण क्रतु. 

भावात नप्राप्नरवन्ति इत्याद) रख्वमिति। यस्मात् तद्धमप्रा्यभाव- 

स्तस्ात भेजननद्रयेणेव देम इव्यपसंहारं प्राणाय खाहा इव्या- 

दये मताः। नन खाभिभोाजनस्यात्तरकालत्वं श्चत्यादिविद्ितं कथं 

पवाऽतिधिभ्याऽसीयादिति वचनन वाच्यते तच्ादइ। न द्यस्तीति। 

उपासकान्यखामिविषयमत्तरकालत्वविधानमित्यथः। नत्ति पाथ- 

म्यमाचेरव्यचः। प्ागापासकस्य प्राप्तभोाजनप्रायम्यायतयादरस्यान्य- 

यासिद्धा फलितमाह । तस्ादिति॥ 

तचल्चिधारणा। उभयधा दृद्ान्तदष्नात् संगयमाह। किन्तानीति। 

यथाऽनारभ्याघधीतपणमयीत्वं जुङदारा कल्ङ्तया कमसु निव्यं घ्रयु- 

ज्यते, तचाङ्गाितपासनान्युद्रौयादि दारऽङ्गतया नित्यानि उत कत्व- 

ङ्तया प्रणयनाश्योा गेादादहनसंयागः पश्फलाथत्वाद्नित्यत्वेन यथा 

प्रयुज्यते यया वा पश्वङ्गयूपाश्चयं वेल्वत्वमन्नाद्यपलत्वादनित्यं तथा 
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सम्बन्धात् क्रतुप्रयोागवचनेनाङ्ान्तरवत् संस्पुण्वन्ते। यच्वेषां 

सवाक्येषु फलश्रवणं “आपयिता हवैकामानां भवति" इत्यादि, 

तदतेमानापदेशरूपत्वादथवादमाचं अ्पापञ्चाकश्रवणणादिवत् न 

फलप्रधानं, तस्मात् "यथया यस पणमयी जुद्धभेवति न स पापं 

स्कं णाति" इत्येवमादीनामप्रकरण्पठितानामपि जुह्धा- 

दिद्धारोण क्रतुप्रवेणात् खप्रकरणएपठितवन्नित्यता, एवमुङ्गोयादु- 

पासनानामपोल्येवं प्राप्ते ब्रमः। तनिधारणानियम दति। चान्ये 

तान्यङ्गोयादिकमगुणएयाथाद्यनिधोारणानि 'रसतम आतिः सम्ट- 

द्धिमख्यः प्राण ्आादित्यःदत्येवमाद्ोनि नैतानि नित्यवत् कमसु 
निचन्येरन्, कुतः, तदृष्टेः । तया दनियतलमेवेवंजातीचकानां 

कर्मसम्टद्यादिफलकत्वादुपासनान्यनङ्गत्वेनानिद्यानोति संश्वाथंः, पूवं 
पत्ते उपासनानां प्रयोगनित्यत्वं, सिद्धान्ते त्वनित्यत्वमिति फलभेदः 
अनिव्यभाजनाश्वप्राणमिद्धचस्यानिव्यत्वं निरूप्य कमीङ्गापाक्तोनां 
नित्यत्वमिति प्रब्युदाहरण्टद्ान्तेन पृूवंपच्तमाहइ। किं तावदिति। 
उपासनानि कमोङ्गानि फलत्वे सति कमोाङ्गाखितत्वात् पणत्वादिवत्, 
तथा चाङ्गतवा प्रयोगविधिना निन्येन प्रयुज्येत इति प्राप्ते सिदान्त- 
खच व्याचद्े। यानीचयादिना। उद्योधादयः कमणां गणाः अङ्गानि 
तवां यायान्म्यं स्सतमत्वादिकं तल्चिश्चारणान्यपास्नानि यानितानि 

कमसु नित्यपणमयीत्वादिवन्न नियभ्येर्लित्यथः| खषा कमाङ्त्वे तदधो 

नस्याविदुषः कम न स्यादङ्गलापात्, तस्माद्विदुषोऽपि कमकटलत्व. 

सखरतिलङ्गर ङ्त्वानमानबाध दव्यादइ। तद्ष्टेरिति। तस्यानिवमस्य 

दशन्तः तां चद् विद्वान प्रस्तेष्यति प्रघातद्यं पतिष्यतीति 

चाक्रावयेनत्विजामाच्तितत्वादनुपासकानामपि कमध्यगेाईस्तोयाद। 
प्रस्तावादोति | उपास्तीनां कमंफलात् एयक् पलश्च॒तेनं कमो ङ्गत्मि- 

2 [क (क्प [र (3 = + 

व्याद । अपि चति। तनामिव्यत्तरसेण यश्चंतदच्तरमव रसतमत्वादि. 
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दभति श्रुतिः लतेनेभ कुरुत यद्यैतदेवं वेद यश्च न वेद्" 

इत्यविदुषोऽपि क्रियाभ्यनुज्ञानात् प्रस्तावादिदेवताविज्ञानवि- 

हीनानामपि प्रस्तचादौोनां याजनाध्यवानदर्थनात् प्रस्तातुची 

देवता प्रसतावमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्धान् प्राय्यसि ताञ्चेदवि- 

दान्गास्यसि ताञ्चेदविद्धान् प्रतिदरिव्यसिःइति। पि सैवं- 

जातीयकस्य क्म॑व्यपाञ्रयस्य विज्ञानस्व एयगेव कर्मणः फल- 

मृपलभ्यते, कम॑फलसिद्धाप्रतिबन्धः तत्सश्टद्धि रतिभ्यविशेषः 

कित् तेनोभे कुरुत यञेतदेवं वेद यथं नवेद नानातु 

विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति ्रद्धयेपनिषद्ा तदेव 

वीर्यवत्तरं भवतिः इति। तच नाना लिति विद्धदविदतप्रया- 

गयो; एयक््करणएात् वौयंवन्तरमिति च तरपृप्रत्ययप्रचोागात् 

रूपेण वेशे पास्ते यच्च न वेद तावभौ कर्म कुरुत ण्व यद्यपि तथापि तु 
विद्याविद्ययोनानात्वं भिच्वपालत्वं। दष्टं हि मणिविकये ज्ञानाज्ञानाभ्यां 
बणिग्न्रव्यावरयोः फलवेषम्टं, तस्माद्यदेव कम विद्ययोादरौचाद्यपासत्या 
खड्यास्तित्वबुद्योपनिषदा र्इस्यद्वताध्यानेन कराति तदेव कम 
फलातिश्रयवदित्यथः। कमणा वीख्वत््वं नाम फलवत्वं विद्याद्ीन- 
स्यापि गम्यमानं विद्याया अनङ्गत्वे लिङ्गमिति भावः। नान्निना- 
कादिद्चपासनेषु कमसम््द्यतिरिक्तलोकादिफलश्रुतेख नाङ्गत्वमि- 
त्याह । तथेति । ऋसं विदुषे कल्यन्ते भगाय समया भवन्ति 
भृमेरूछ्धा लकाः खादता अधस्तना्चेत्यथः। तथा हिगुणवाद् इति 
फलब्चुतेरर्थवादम!चत्वे स्ततिलच्तणा स्यात्, सा न युक्ता, सृख्यरत्या 
पलपरत्वसम्भवात् | प्रयाजानृयाजकमगणान्तु प्रकर गाद्शाद्यङ्गत्वफला- 
लाभात् माटव्याभिश्रतिफलश्चुतेरगल्या स्ततिलच्तकत्वं, वद्यपि पण॑म- 
यौलादौनामङ्गत्वबेाधकां प्रकरणं नात्ति तथापि तेषु फलश्रुतेः स्त॒तित्व, 
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विद्याविदीनमपि कम॑ वीर्यवदिति गम्यते, तद्धानित्यले विद्याया 

उपपद्यते, नित्ये तु कथं तदधिदीनं कं वोयवद्भ्यनुन्ञायेत, 

सदाङ्ञापसंदारे दि वीयंवत् कति खिति; । तथा लेाकसामा- 

न्यादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फलानि शिष्यन्ते कल्यन्ते 

हारौ लाका ऊ्ाखादठत्ताखः इदत्येवमारीनि। न चेदं फलश्रव- 

एमथवाद माच युक्तं प्रतिपत्तु, तया दि गणवाद् आपद्येत, फले- 

पदेशे त सख्यवादपपत्िः, प्रयाजादिषु वितिकतेव्यताकाङ्कख 

क्रतो; प्रछटतलात्तादध्यं शति युक्तं फलग्रुतेरथवाद्लं, तथा- 

ऽनारम्याधोतेव्वपि पणमयोवादिषु, न दि पणमयौलादीनाम- 

क्रियात्मकानामाञ्रचमन्तरेण फलसम्बन्धाऽवक्रल्यते, गारोादना- 

दोनां दि प्रकृतापृप्रण्यनाद्याश्रयलाभादुपपन्नः फलविधिः) 

तथा वेल्वादौीनामपि प्रहतयूपाद्याञ्चयलाभादुपपन्नः पलविधिः, 

तेषामकरिवात्वे कियासम्बन्धं विना फलद्धेतुत्वानपपत्तेरतस्तेषां पलाथै- 
क्रियापत्तितत्वात् कता जङपक्लतिद्रव्याकाङ्कितत्वात् पण्मयो जु 
रित्याद्वाक्चेनव प्रकछतिद्व्यापकेण जुङदारा सर्धिह्ितक्रत्वङ्गत्वसिडध- 
युक्त पफलश्तेरथवाद्त्वमिति भावः। अकिवात्मकमादोनादेरपि 
फलश्रृतिरथवाद्ः स्यादत अह । गादोदनादीनां इीति। वदाऽपः. 
प्रणयनेन पशुकामस्य सता गेादोदइनेन ब्र्यवचसकामस्य कांस्येनेति 
पलाथ॑विधिरेव नार्थवादः, गादोादनादेः कत्वनाकाङ्कितत्वेनाङ्गत्ाभा- 
वात्, चमसेन निराकाङ्कक्रिवासम्बन्धितया खफलब!धकत्व सम्भवात् | 
तथा खाद्रत्वन निराकाङ्ककत्वङ्गयुपमाञ्चिव वेल्लमन्नाद्यकामस्य खा- 
दिर वीय्यकामस्येति फलायविधिरेवाथः । पणेमयोत्वादिषु फलविधि 
कि न स्यादत आखद्। न त्विति । ख्वंविधा यूपादिस्त्निराकाङ्ग 
स्व्ययः। जुर् वाख्वयद्त्यत आद । वाक्येनेति। जुङ्काः प्रतिः इव्या- 
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नतु पणंमयोलादिष्वेवंविधघधः किदाश्रयः प्रकताऽस्ि, वा- 

क्येनेव तु जङ्धाद्याश्रयतां विवचित्वा फले च विधिं विवक्ितेा 

वाउ्यभेद्; स्वात्, उपासनानान्त् क्रियात्मकलात् विशिष्टवि- 

धानोपपन्तरुङ्गोथाद्याञ्चवाणणं फलविधानं न विरुध्यते, तस्मात् 

यथा कलाश्रया्छपि गेाद्हनादीनि फलसंया गाद् नित्यान्येव- 

म॒ङ्गोयाद्युपासनान्यपि इति द्रष्टव्यम् अत ए च कन्यद्धच- 

कारा नेवंजातौचकान्यृपासनानि तुषु कल्पयाञ्चक्रः ॥ 

प्रदानवद्व तदुक्तम् ॥ ४३॥ 

वाजसनेयक "वदिव्याम्येवाडमिति वाग्दध्रे इत्य चाध्यात््ं 

वागादौनां प्राणः ॐष्टाऽवधारिताऽधिदेवमग्न्यादौनां वायुः । 

तथा छान्दोग्ये "वायुवेाव संवगेः"द्त्यचाधिदैवमग्न्यादौनां वायुः 

संवभाऽवघारितः भ्राखोा वाव संवगः इत्यचाध्यात्मं वागादीनां 

प्राणः । तच संश्रयः, किं ष्रयग्वेमै वाचुप्राणावुपगन्तयोा खा- 

= ~न त ~ 
पेद्तिकत्वादनेनेव वाक्येन कत्वङ्गतया जुडप्रछतिजव्यसम्बन्धा वि्ेयः 

ह कै ४ (द # क नि 

पञ्चाञ्निराकाङ्कं जुडमािव्य तस्येव प्रतिः इत्यस्य फलसंयागे विधेय 
इति वाव्यभेद इव्यथः । पर्णतादिवेलच्तण्यमपासनानामाद । उपा- 
सनानां ल्िति। खयं चित्वादिकविशिद्धत्वेन विधानोपपत्तिरसित्यथैः| 
तस्मादिति अङ्गत्वावेदकमानाभावादिव्यथः। अत र्वेति अनङ्गत्वा- 
द् व्यर्थः । तस्नादङ्गापास्यभावेऽपि कम।धिकार इति सिदध ॥ 

प्रदानवदेव तदुक्तं | वायुप्राणयेोर्भदाभेद वाक्याभ्यां संशयम | 
तचरेति । अस्तु कमाङ्गानां तत्छम्बन्धापास्तीनाच्च फलभेदाञ्नित्यत्वानि- 
व्लरूपः प्रचोगमेदः, इद तु वायुप्राणयेः खरूपभेदात् तत् सखरूप- 
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तामता्रथग्वेति) श्रष्रयगिति तावत् प्राप, तच्वाभेदात्, नद्य 

भिन्ने त्वे एयगनचिन्तन न्यायं । दभशंयति च श्रुतिरध्यात्म- 
मधिदेवतञ्च तक्वासेदं “अभचिवग्डत्वा म॒खं प्राविशत्, इत्यारभ्य । 

तथा “च्त एते सवं एव समाः सवंऽनन्ताः' दत्याध्यात्सिकानां 

प्राणानामाधिदेविकों विग्डतिमात्सण्डतां दशयति तथान्यचरापि 

तच तचाध्यात्ममधिदेवञ्च ब्धा तच्वाभेददर्शनं भवति । क- 

चिच श्यः प्राणः स वायुः" इति विस्मष्टमेव वायुं प्राणच्चैकौक- 

राति। तथयेद्ातेऽपि वाजसन यित्राद्यणे 'यतञादेति ख्यः" 

दइत्यस्मिन्नपसंदारक्चाके श्राणएणद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति!दति 

भ्राणेनेवे पसं दरन्रेकल्वं द॒ रभयति। "तस्मादेकमेव ब्रतञ्चरेत् प्राण्या- 

च्वेवापान्याखः इति च प्राणएव्रते्नैवैकेनापसंदरन्नेतदेव द्रढयति, 

प्रा्भिलच्तणफतेक्याच ध्यानप्रयागेक्यमिति पवंपतच्तवति | अएटयगिति। 
अम्मिवाक् भत्वा! इत्यारभ्यष्वायःप्राणाभत्वा नासिके प्रविष्रत्'इत्यभेद्ः 

द्ष़यतीव्धः। यतखेद्ति खय्यस्त वद् इति प्रश्रे खूचात्मकवायवाच् 

वायस्थाने प्राणः। वदेव्यकत्वं तयाद्ष्रयतीव्याह। त्येति। किञ्चयदि 

वायप्राण्याः एयक विधानं स्यात् तद्धि ध्यानाङ्गव्रतभेदरोाऽपि स्यात 
इद तु प्राणपाननिरोाघात्मकत्रतक्यखतेध्यानक्यमिव्याद्क| तस्मा 

दिति, त्रतक्चस्य प्रश्तत्वादित्यथः। किञ्च वायप्राणे सखगा भद्- 
नापकम्य परस्तादाक्यश्षे संवगभद्क्यश्रुतेः प्रयोगेक्यमिव्याद। तथेति। 

मद्धात्मनः इति दितीयाब्वचनः। चतुरश्वतुःसह्याकान् अ[मद्यी- 
दकचन्द्रानपरांञख वाक्चक्तःख्चमनोारूपानेका टरेवः, कः प्रजापति 
जगार जीणवानपसंद्तवानिव्ययः। न ब्रवीति भेदमिति शेषः| यथा 
[म्रदा जुद्ाति' इव्यत्पन्नराभिदाचस्यकस्यव द्धितण्डलादिगरभदन 
सायप्रातःकालभद्न प्रवागभेद्स्तथा अन्नाद् भवतिवरख्वंवेद्'डन्यु- 
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तया छ न्द्ग्येऽपि "पर स्तान््मदात्मनश्तुरा देव एकः कः सा 

जगारः द्येकमेव संवगें गमयति न त्रवीत्येक एकेषाञ्चतणप 

संवगाऽपरोऽपरेषां, तस्माद् ष्टयक्कमृपग मनस्यत्येवं प्रा्े ब्रूमः । 

णयगेव वायुप्राणावुपगन्तव्याविति, कस्मात् ष्रयगपदेशात्। आआ- 

ध्यानाय द्ययमध्यात्माधिदरैवविभागेपदरेभः सेऽसत्याध्यान- 

एयक्वोऽनयक एव स्यात् । ननूक्त मणय गनु चिन्तनं तत्वाभेद्ादिति, 

नेष दषः, तच्वाभेदेऽप्यवस्यामेद्ादुपदेश्रभेद् वशेनानु चिन्तनभे- 

दापपन्तेः। च्चाकोपन्याख्ख च तत्वाभद्ाभिप्रायेणाष्युपपद्यमा- 

नस्य पर्दादितथ्येयभेदनिराकरणएसामध्याभावात् । “स यथेवां 

प्राणानां सध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुः* इति 

चेापमानोापमेचकरणणात्। एतेन त्रतेापन्वासो वाख्यातः। एक- 

मेव नतमिति दैवकारो वामादित्रतनिवर्तनेन प्राणएत्रतप्रति- 

त्यथः, भद्रत्रतानि दि वागादीन्युक्तानि (तानि च्टल्युः अमा 

ण्ड लेपयेमे' इति श्रुते; न वायुत्रतनिट्तत्यथंः। “याता ब्रतमी- 

त्पन्नायाः संबगविद्याया रखकत्वेप्यत्पत्रश्दिवायप्राणख्यगग्भदात् प्र 

यागभेद इव्यत्सचं सिदडधान्तयति। एयगेवति। तावाणर्तादा संवग। 

इत्यपास्यभेदवाक्वस्य प्रयोगभदपरत्वादाक्यादेव भेदसिद्धरित्यथः 

प॒वंपच्यक्तमनद्य प्रत्याह | ननत्तमिव्यादिना। उपास्यतया प्रघानभूत- 

संवगगणविगशिद्धेपास्यभेदव1क्यविरोाघादनपास्यवायतत्त्वक्यवचनं न 

प्रयागेक्यपापकमिति भावः। खय्याद् वास्तमययावायप्वघोनत्वात्तदभदा- 

भिप्रायेण प्राणावुक्ता। तताऽध्यात्माधिदेवावस्याभदनाक्तस्य ध्येयभेदस्य 
निरासे 'यतश्चारति' ति स्लाकस्य न ्र्तिरि व्या | स्चकति। असा- 
मण्यं लिङ्गमाह । सामर्येति । स्ञोकापषन्यासवदृतेक्योषन्या साऽपि तत््वा- 
मेदाभिप्रावेणेत्याह । रतेनेति । नन्वेवकाराद्वायृत्रतनित्तेः प्राण 
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मांसा" दति प्रस्तुत्य तुल्यवद्यायप्राणयेारभग्मव्रतलस्य निधारित- 

त्वात् । "एकमेव त्रतञ्चरोत्' दति चोक्ता “तेना एतस्यै देवतायै 

सायज्यं सलेाकतां जयति' इति वायप्राक्िं फलं ्रवन् वायुत्रत- 

मनिवतितं दशयति, *देवता द्य वायुः स्यात् च्रपरिच्छिनात्म- 

त्वय प्रेश्छितत्वात्, पुरस्तात् प्रयागाच्च, 'सेषानस्तमिता देवता य- 

डायः'द्ति। तयान्तोवाएती ह संवभी वायुरेव देवेषु प्राणः 

प्राणेषु" इति भेदेन व्यपदिशति ^ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये 

दश सन्तस्तत्छतम्' दति च भेदेनैवेपरंदरति, तस्मात् एटयगेवा- 

पगमनं, प्रदानवत् यथा दृन्द्राय राज्ञ परोडाशमेकादशकपा- 

लमिद्धियाधिराजायेन्द्राय खराज्ञे' दरत्यस्यां चिपरोाडाशिन्या- 

रखवेकेा ध्येयो भातो्यत याद | रखकमेवेति। वदनदश्णंनादौीनि वाक्- 
चच्तरादीनां व्रतानि खमरूपग्टत्यना मस्नानीत्यक्का प्राणस्याभसम्नत्रतत्वं 

निशधारितं, तथा ज्वलनतापादीन्यग्न्यादित्यादोनां व्रतानि भम्नानीं 
व्यक्ता वायारभम्नव्रतत्वं निधारितं, .स यथषां प्राणानां मध्यमः प्राण 

स्थिरत्रत खवमेतासां देवतानां वायमस्ताचन्ति द्ययन्या देवता न वायु 

सघाऽनस्तमिता दवता यद्ायः'डति खतः, अता भम्नव्रतनिरासाघ रव- 

कारान वायत्रतनिदत्यथं इव्ययः। अतरंवायं लिङ्गमाह । खकमिति। 

उकारखखाघः, तेन व्रतेन वायाः सायज्यं समानद्हत्वं सलाकताद्च 

जयतीव्य्थः। नन्व वायप्राप्िनं अतेत्यचराद। देवतेति। तस्मात 
तत््वाभेददच्छया त्रतक्यमिति सितं, सम्मति पवाक्तं एयगपद्श्ं वि- 

णाति तथातावाडति। साच टृदटन्तं व्याचष्ट प्रदानवदिति। 

चयः परोडाः अस्याः सन्तीति चिपरेडाशिनीद्िस्तस्यां किं सद 

पदानमुत भेदेनेति सन्देद्े पुवपच्तमाद। सवघामिति। सवषां 
देवानामाभिम्ख्येन पापयन् इविरवद्यति ग्ररह्ाति, अच्छं वटका 

वटकाराख्यदवभागमित्ययः। यद्वा सवद्वाथ युगप्रद्वदान काय- 

नित्यच इदेतुस्यं वटकारमिति। अव्यथत्वायेद्यय हि रख्काथमवदाते 

# दे वतेत्यचति वध° का०। 
6 
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मिष्या (सवैषामभिगमयन्नवद्यत्य च्छं वर्कारम्' इत्यते वचना- 

दिद्धामेदाच सद्प्रदानाशङ्धायां राजादिगुंणभेदात् याज्या- 

नवाक्याव्यत्यासविधाना च यथान्यासमेव देवताता त् प्रदान- 

ण्यद्ध भवति, एवं तत्वाभेद्ऽपि च्राध्येयांशण्थक्तादाध्यान- 

एयक्तमित्यथः । तदुक्तं सङ्कवं "नाना वा दवता ए्रयगज्ञानात्' 

दृति [जैण्ख०]। तच तु दरूव्यदेवताभेदात् वागभेदोऽपि 

विद्यते नैवनिदइ विद्यामेदोऽस्ति उपक्रमेपखंदाराभ्यामध्या- 

त्मा धिदैवापदेश्व्वेकविद्याविधानप्रतीतेः, विदैक्येऽपि वध्या- 

त्मा धिदैवभेदात प्रटत्तिभेदो भवति, अश्चिदाच इव सावंप्रातः- 

कालभेदादित्यभिप्रेत्य भ्रदानवदिव्युक्तम्॥ 

ह विधि एषा योागनद्देतया खया स्यादिति भावः। र्वं सदहावदन- 
तेद् वक्याच पराडाए्ानां सपद प्राप्ते एथकप्रच्तेप इति सि. 

दान्तमाद | राजेति | राजाधिरजखराजगुणभेदेन विशिडिदेवता- ` 

मेदादित्ययः। किद्धाघ्वयेणा यजेति प्षछृते हाचीयोा मन्तः पच्यते 

सा याज्या, खननब्रह्धि इति भपरषानन्तसरमन्ः परोाऽन् वाक्येति भेदाऽस्ति 

तचास्यामिष्ा प्रचमपरडाप्रपदाने वा क्लप्ता याज्या सा दितीचप्रद्ानै 

पसाऽनवाक्वा, याच पुवमनवाक्या सा पञ्चात् याज्यंति वयत्यासमन्वा- 

देति खनव्या विच्ानात्, यथाश्चति प्रत्तेपएटयकत्वमित्या इ । याज्येति । 

सङ्घा दवल्यकाण्ड। वाशब्द्ा{वश्ारण,नानगेव देवता राजादिगणभेदन 

मेदागमादिति खूचाथः। ददन्ते दवताभेदात् कमभेदवत् विद्याभेदः 

स्यात् इत्यत आद । तच्च त्विति। कमात्पत्तिवाकस्थदेवताभेदः 

कर्मभेदे देतुः, इद त्वन्नादा भवतिय र्वं वेदेदयुत्पत्तावेकत्वेन ज्ञान- 

विद्यायाः पञ्चात् छतवायुप्राणमेदोा न भेदकः, अम्नहाचस्येव द्रश्णा- 
दिद्रव्यसेद इत्यर्थः| तद्दि केनां़रेन प्रदानस्य दद्धान्तत्वमित्यत खाइ । 
विद्यक्वेःपीति | चवसख्याभेदो दवताभेदः प्रयागभेदश्चत्यप्रनाय दद्ान्त 

इत्ययः॥ 
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लिङ्गभयस्ात् तद्धि बलयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 

वाजसनेयिनो ऽग्रिरदखे'नेव वा दूदमये सदासीत्, दृत्यसिन् 

ब्राह्मणे मनोाऽधिरृत्याघीयते षर् चिंशतं सखा यपश्यद्ात्म- 

 नेड्नोनकौन् मनामयान्मनयितः' इत्यादि, तथेव "वाक्ितः 

भ्राणचितश्चक्ञशितः श्रे चचितः कम॑चितेऽद्भिचितः' दति ्टय- 

गञ्मोनामनन्ति साम्पादिकान, तेषु संशयः किमेते मनञिदा- 

दयः क्रिचानुप्रवेशिनः तच्छषश्चता उत खतन्लाः कवलवि- 

द्यात्मका इति। तच प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशे प्राप्रे खातन्त्यु 
तावत् प्रतिजानोते, लिङ्गश्डयस्वादिति। शऋयांसि हि लिङ्गा- 

न्यस्मिन् ब्राह्मणे कवलविद्यात्मकत्रमेषामुपेोदलयन्ति दृश्यन्ते 

लिङ्भ्चयस्वात्। उत्पत्तेः प्राक्“इदः सवे नेव सदासीत्नाप्यसदिव्यपकम्य 

मनशखूद्िमक्ता भमन खात्मानमच्तत तीच््छप्वकममीनपणश्यतः इति 

मनोाऽधिकूद्य पठन्ति इत्यथः। परूषायषः क्लप्त्रतवषान्तगतः षट- 

चिंशतसदइखरहाराचेरवच्छ्न्नितया मनाखत्तोनामसङ्ोयानामपि 
घट चिंए्तसइ खत्वं | अभिर दकात्वेन कल्यिताभिमनसव सम्प्रादिता 

अस्मया मनखितस्तानकान् पृज्यान्मनामवान्मनाटृत्तिषु सम्प्रादिता- 
नात्मनः खस्य सम्बन्धित्वेन मनाऽपशत्, तथा वाकप्राणदयाऽपि खख 

इ्निरू्पानम्रीनपश्यल्नित्यादइ | तथेति । पाणे षाण, कमन्ियेण स्ता- 

दिना चितः कमचितः, अभि दितस्वकमप् वकाञखयपि चयनपकरणाः्लप्ता 

तेऽग्रयः कऋत्वया उत प्राधान्यन्नापकलिङ्गादिश्चूयस््रात् परूषाथा वेति 

संशयम | तल्विति । कवलविद्यात्मकाः कियाद्कं विना भावना 

मया डत्यथेः। रखकप्रयोगासम्भवादायप्राण्योारपि प्योगभदोऽ$स्त, दद 
तु मनख्िद्ाद्यप्नोनां प्रकरणात कमाङ्त्वेनेकप्रयोगत्वमिति प्रापय्य सि- 
डान्तमु पकमते तच्नेव्यादिना। पुव पत्ते भावनास्नौनां ऋत्वङ्गत्वमि छन्तेषां 

6 ट 2 
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“तद्यत् किञ्चेमानि शतानि मनसा सङ्कल्पयन्ति तेषामेव 

सा छतिरिति तान् देतानेवंविदे सवदा सवाणि तानि चिन्- 

न्यपि सपतेः दति चैवंजातोयकानि। तद्धि लिङ्गं प्रकरणाद- 

लोयः, तदण्यक्तं पृवस्मिन् काण्डे “ग्रु तिलिङ्गवाक्य प्रकर एस्थान- 

समाख्यानां समवाये पारदौबंच्यमर्थविप्रकषौत्'दइति [जे०ख्०]॥ 

पूरवविकल्यः प्रकर णात् स्यात् क्रियामा- 
नसवत् ॥ ४५॥ 

नैतद्युक्तं खतन्ता एतेऽग्रयोऽनन्यशेषण्डता दृति पूवस्य क्रि- 

यामयस्याभ्नेः प्रकरणात् तदिषय एवायं विकल्पविभेषोपद्शः 

स्यान्न सखतन््ः। ननु प्रकरणाल्लङ्गं बलीयः, सत्यमेव तत्, 

लिङ्गमपि लेव॑ंजातीचकं न प्रकरणात् बलोयेा भवति, अन्याय 

कियासिना विकल्पः सम्चयो वास्त सिद्धान्ते परुषाथत्वमिति फलं 

तच स्व॑प्राणिमनादङ्तिभिमेया सदाम्रयःशओखीयन्त डतिध्यानदाष्यं सति 

सर्वभरतानि यत्किंचित् मनसा सङ्ल्पयन्ति तेषामेवाम्मीनां सा कति 

करणमित्येकं लिङ्क, क्रियाङ्गस्य यत्कि्धित्करणन सिद्यदष्रनादित्याह। 

तद्यदिति। रण्वंविद खपते जाग्रतेऽपि तदौीवाभ्नोन् भूतानि सवेदा 

चिन्वन्ति इति लिङ्गान्तरं, क्रियाङ्गस्य चादितकालानष्ेयस्य सदा 

सर्वेरनदोयमानत्वायोगादिव्यथेः । घट चिंशत्सहखत्व सह्याप्यनङ्गत्वे 

लिङं णखवंजातौयकपदेनाक्तं। 

रवं सिद्धान्तमुपक्रम्य युवंपच्तयति । पुव॑ति । पूर्वस्येटकाभिरमिं 
चिनुत इद्युक्तस्यस रष त्विदधकाभिरिति सच्निहितस्यायं विकल्यवि- 
्ेषेपद्शः सङ्ल्यमयत्वाख्यप्रकारभेदोापदेशः क्रियाभिवत् साङ्कल्ि- 
काप्रयेाप्यङ्गमिति यावत्, किं विधिवाक्वस्थं लिङ्क प्रकरणाद्रलीयः 
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दशनं दयेत् साम्पादिकाश्चिप्रशंमारूपत्वात्) अन्याथेद्शंन- 

च्चासत्यामन्यस्यां प्रात्र गृणवादेनाप्युपपद्यमानं न प्रकरणं 
वाधितुम॒त्स दते । तस्मात् साम्यादिका अ्रणेतेऽग्रयः प्रकरणात् 
क्रियानुप्रवशिन एव स्यः, मानसवत्, यथा दाद शराचस्य दभ- 
मेऽदन्यविवाक्ये एथिवया पारेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापते 

देवताये गद्यमाणस्व ग्रदणासादनदवनादरणेापङ्ानभक्तणानि 

मानसान्येव श्राश्नायन्ते, स च मानेऽपि यदहकन्यः क्रिया- 

प्रकरणात् क्रियाश्ष एव भवति, एवमयमयप्यश्चिकन्य इत्यथः ॥ 

अथंवादस्थं वाऽऽदययमङ्ेकरोति | सत्यमिति । न दितीय इत्याह । लि- 
ङ्गमिति । मानस्याभ्िविध्यथायवादस्थलिङ्गानां खाथंप्रापकानामभा- 
वात् दैोर्ब॑ल्यमिव्य्थः। खचस्यक्रियापद्ः याचद्े। तस्मादिति। नन् 
अक्रियारूपास्मोनां ध्यानमयानां कथं किवाङ्गत्वं तचा । मानसव- 
दिति। दादश्ादइस्यान्त्यादर्दयं व्यक्ता मध्यख्यदशराचस्येव रातचादिषु 
प्रलतित्वं, तद्ध्माणामेव तेष्वतिदेशात्तस्य मध्यदिनानुट्वस्य सदोचं- 
रनद्ोयमानत्वात्, दश्रराचस्य दशमेऽदन्यथेदेकाद्प्ोऽहनि मानस- 
ग्रहः यते, अनया त्वा पाचेण समुद्रं रसया प्राजापत्यं मनाय 
गह्णाति इति अनया रसया एथिया पारेण समुद्रं ता प्रजापति- 
देवताकं मनेग्रहं प्द्यतेडति ग्रहः समरसः, मनसा रसत्वेत भा- 
वितमध्वरबुग्ह्टाति इत्ययेः। अत खवत्विजां ध्यायितया विविधवा- 
व्योदारणाभावाद्विवाक्यसंज्ञा । अङ्कः पाल्या ग्रहणं नाम सामपाच- 
स्योपादानं, ग्रद्ीतस्य खस्थाने स्यापनमासादनं, सोमस्य डमे हवनं 
ङतग्रोषादानं, आदरं ष्रोघभच्तणायलतिविजां मियोाऽनच्ञाकर्णमुपङ्णानं, 
तते भच्तणमिव्येतानि मानसान्येत्य्थैः। सच मानसे ग्रहा दादशा- 
हादहरन्तरे खतन्तमिवाश्रद्धा दादशइसंज्ञाविरोधात् नादइरुन्तरं 
किन्त प्रकरणाद्विवाक्यस्याङ्मिति सिद्धान्तमाह । स चंति। कल्यः 
कल्यनाप्रकारः | 
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अतिदेश ।॥ ४६ ॥ 

च्रतिदेग्खेषामद्ोनां क्रियानप्रवेएमुपेदलयति षर॒चिंशत् 

सच्साण्ठद्रयोाऽकौ सतेषामेरकक एव तावान् यावानो पुवः" इति। 

सति डदि समान्येऽतिदेशः प्रबतेते ततश पूर्वरे्का चितेन क्रि- 

यानुप्रदेशिनाऽप्चिना सान्पादिकानघ्मौनतिदिशन् क्रियानुप्रवेश- 

मेवेषां द्योतयति ॥ 

विद्येव तु निधारणात् ॥ ४७॥ 
तुशब्दः पक्तं॑व्यावतेयति। विद्यात्मका एवैते खतन्ला 

मनखिदादरयोाऽग्रयः स्वः न क्रियाशषभ्डताः, तथा दि निधा- 

रयति^तेदेतं विद्याचित एवः दति “विद्यया दवेत एवंविद्- 

खिता भवन्तिः इति च॥ 

दशना ॥ ४८ ॥ 

दृ श्यते चेषां खातन्दे लिङ्ग तत्पुर स्ता टितं “लिङ्गग्टयस्वात्' 
दत्य [वे°ख०३।२।४४]। नन लिङ्गमप्यसत्यामन्यस्यां प्राना 

वसाधकं कस्यचिद थसयेत्यपास्य तत्मकरणएसामथ्यात् क्रिवा- 

शरेषत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तरं पठति॥ 

के चित्वच भाष्ये दशराचश्ब्दो विक्लतिपरः, तचापि दरशमे$न्य- 
विवाक्यसंन्नके मानसग्रइस्यातिद्श्प्राप्ततवाङ्गत्वादित्याड्ः| मनञखि- 
दादौनां ज्रिवाङ्त्वे प्रकरणमक्रा लिङ्मादहइ। अखतिदणखखेति | क्रिया- 

ङ्त्वसाट्रश्याद्तिद्श इत्ययः॥ 

सिद्धान्तमादइ। विद्येति ॥ 

खतिलिङ्वाव्येः प्रकरणं बाध्यमिति सूचच्रयाधंः। 



[ ख ०३।पा ०३ | षा र ब्रद्यखचभाष्ये। € ४७ 

श्त्यादि बलोयस्वाच्च न बाधः ॥ ४९ ॥ 
नेवं प्रकरणसामध्यात् क्रियागेषतलमध्यवसाय खातन्दृपत्ता 

बाधितव्यः, श्रुत्यादि वलोचस्वात् । बलौयांसि हि प्रकरणात् 

 अुतिलिङ्गवाक्यानीति खितं श्रुतिलिङ्गखचे, तानि चेद खातन्द्- 

पक्वं साधयन्ति दृ श्यन्ते, कर्थं, श्रुतिस्तावत् “ते डते विद्याचित 
एव! द ति, तथा लिङ्गं "सव॑दा सर्वाणि श्रतानि विन्वन्त्यपि खपतेः 

दूति, तथा वाक्यमपि "विद्यया दवेत एवेविद्खिता भवन्ति! दति, 
“विद्याचित एव' दति हि सावधारणयं श्रुतिः क्रियानुप्रवेशेऽ- 

मोषामभ्युपगम्यमाने बाधिता स्यात् । नन्ववाद्यसाघनलाभिप्रा- 

यमिद्मवधारणं भविष्यति । नेत्युच्यते, तद्भिप्रायतायां हि 

विद्याचित इतौयता विद्याखरूपसङ्ोर्तनेनेव कतलाद् नर्थक- 

मिद् मवधारणं भवेत्, खरूपमेव दयेषामवादयसाघनतवमिति । 
श्रवाद्यसाधनलेऽपि मानसग्रदवत् क्रियानुप्रवेशणङ्गायां तन्निटट- 

त्िफलमवधारणएमथवत् भविष्यति । तथा 'खपते जाग्रते देवं- 
विदे सवेदा सवाणि शतान्येतानप्मोन् चिन्वन्तिः दूति सातत्यद्- 
भेनमेतेषां खातन्ेशेव कल्पते। चया सान्पादिके वाकप्राणमये 
श्द्निदत “प्राणं तदा वाचि जृद्ाति वाचे तद् प्राणे जहाति' 

तच्रावधारणश्रुतेरन्यथासिद्धिं श्ङ्ते। नन्ववाद्येति। विद्याचित 
इतिपद्नेवाबाद्यसाधनतवस्य लब्धत्वादवधार्गं यथमिव्यादइ। नेति। 
तदि कथमस्वाधवक्वं तचाहइ। अवाद्धेति। लिङ्क वयनक्ति। तये. 
ति। अभ्नीनां सवकालव्यापित्वेनानङ्गत्वे दृदान्तमादइ। यथेति। 
तदा व्यानकाल इत्यथः। हामे यथा सातव्यमुचयते तत्तदमीनां सात. 
त्यद्श्नमिव्यन्ववः। यदुक्तमयवादश्यत्वाल्लिङ्क दुर्बलमिति तच सव॑दा 
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इत्युक्ता उच्यते “एते ्रनन्ते अ्रम्ठते श्रातो जाग्रच्च सखपंञ् 

सततं जातिः इति। तद्त् क्रियानुप्रवेभे तु क्रियाप्रयागस्वा- 

ऽस्यकालवात् न सात्येनेषां प्रयोगः कल्येत। न चेदम्थ- 

वादमाचमिति न्यायं, यच्च डदि विस्या विधायका लिङ्गादि- 

रुपलभ्यते यक्तं तच सद्धोतेनमाचस्याथवादलं, इद तु विस 

एविष्यन्तरानु पलैः सङ्कीतेनादेवैषां विज्ञानानां विधानं 

कल्यनोयं, तच यथासद्लीतेनमेव कल्ययितुं शक्यत इति सा- 

तत्यद्शंनात् तथाग्टतमेव कसर्प्यते, ततद सामश्यादेषां खा- 

तन्त्यसिद्धिः । एतेन "तद्यत् क्िञ्चोमानि शतानि मनसा सङ्कल्य- 

यन्ति तेषामेव खा कतिः इत्यादि व्याख्यातं । तथा वाक्य 

मपि "एवंविदे' इति पृरूषविशेषसम्बन्ध मेवेषा मा चक्षाणं न क्रतु- 

सम्बन्धे श्टव्यते । तस्मात् खातन््यृपक्त एव ज्यायानिति ॥ 

अनृबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरएथक्तवत् दृष्टञच 

तदुक्तं | ५०॥ 

तञ्च प्रकरणएमुपण्टद्य सखातन््य मनखिद्ादीनां प्रतिप 

्तव्यं यत्कियावयवान्मनच्रादिव्यापारेव्वनुवध्रानि ^ते मनसेवा- 

धीयन्त मनचैवाचौयन्त मनसेव ग्रहा श्रगटद्यन्त मनसाऽस्तवन् 

सवभतानि यदथमम्रीन् चिन्वन्ति इति भ्यायेदिव्यपवायतया विधि- 
कल्पनात्, तथा विधिवाक्वष्यत्वा ल्निङ्ग प्रकरणाद्रलवदित्याद्। न चेद् - 

मित्यादिना । ख्तनति विधित्वेनेव्ययः| वाकं विटगोाति। तथेति॥ 
सम्प्दु पास्ये मनोटत्तिषु क्रियाङ्गानां योजनमनृबन्धः श्रुत्या क्रियते 

तदन्ययानुपपत्यप्यम्नोनां पुरूषाथतवं कत्व्थत्वेऽङ्गानां सिद्धत्वेन सम्प्रा 
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मनसाशंसन् *यत्किञ्ित् यज्ञे कमं क्रियते यत्किञ्चित् यज्ञीयं 

कमे मनसैव तेषु तन्मनो मयेषु मनिस मनामयमक्रियत' इत्या- 

दिना। सम्पतफलेा दयमनबन्धः, न च प्रत्यक्ताः क्रियावयवाः 

सन्तः सम्पदा लि्धितव्याः । न चाचे्गीयाद्युपासनवत् क्रिया- 

ङ्गसम्बन्धात् तदनुप्रवेशिलमाशङ्धितव्यं श्रतिवेरूष्यात्, न द्यच 

क्रियाङ्गं किञ्चिदादाय तस्मिन्नदा नामाध्यसितव्यमिति वदति, 

षटच्िंशतन्त् सदखाणि मनोट़ृत्तिभेद्ानादाय तेस्व्भिवं यदा- 

दींञ्च कल्ययति पुरूषयनज्ञादि वत् । सद्धा चेयं परुषायुषस्यादःखु 

दृष्टा सती तत्सम्बस्धिनीषु मनेदटत्तिष्वारोष्यत दति द्रष्टव्यं, 

एवमनुबन्धात् खातन््यृः मनशिदादौनां । रादिशन्दादति- 

देशाद्यपि यथासम्भवं योजयितव्यं, तथा डि तेषामेकोक एव 

दनानपपत्तेरित्याह | इतखखेत्यादिना। तेखम्मयः, खाघीौयन्त तेषामाधानं 

मनसवकुयादित्ययः| कालस्यावच्छद्स्य नियमाद्चौयन्त इटरकाश्चेतव्या 

इत्ययः, ग्रहाः पात्राणि, अस्त्वन् उदरूातारः स्तवन्तिखश्रासन् इातार 
ष्रासन्ति, किं बद्धता यत्कद्धित् यन्न कमारादुपकारकं यच्ीयं यज्ञ- 
खरूपातादकच्च तत्सवं मनामयं वुयादिति श्रत्यथः। ठत्तिस्वभिध्यानस्य 
क्ियानङ्गत्वेऽप्यदरी यध्यानक्रियाङ्गाितत्वं स्यान्नेत्याह । न चाचोदूीये- 
ति। खङ्ावबद्ध्खतिताऽस्याः शतवरू्प्यस्फटयति। न इीति। अनङ्ग- 

ठ्तिषु साङ्कतुसम्ादनं पुरुषस्य यन्नत्वध्यानवत्वं खतन्लमित्यथः। 
अनाद्रा्थाऽतिदेष्छ न भवति किन्त विकल्पार्थं डत्यत आखदइ। न 
चति | रकस्मिन् आत्मनि परोात्तसाधनयोविकल्येा भवति वया ब्रीहि- 
यवयोरच्र तु क्रियाप्नध्यानाम्रीनां साध्यभेदात् न विकल्प इत्यथंः। 
अत पव समुच्चयोऽपि निरस्तः। यदुक्तं करियाङ्गत्वसामान्येनातिद्श 
इति तच्चेव्याद। यत्तु डति। खच बह्वचनार्थमाइ। अत्यादनि चेति। 

* यत्किंचित् यज्ञे कमो क्रियत दूति वधणपु° नलि। 
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तावान् यावानो पवः" इति क्रिचामयय्यानेम दाद्यै ज्ञान- 

मयानामेकंकस्यातिदिशन् क्रियायामनादरं दर्भ॑यति। न च 

सत्येव क्रियासम्बन्धे विकल्पः पूवेणो त्तरोषामिति शक्यते वक्तुं । न 

दि येन व्यापारेणादवनीयधारणादिना पूवं; क्रियाया उप- 

करोाति तेनोत्तर उपकतु शक्तुवन्ति। यत्तु पुवपेऽप्यतिदे् 

उपोादलक इत्युक्त सति डि सामान्ेऽतिद्शः प्रवतत द्रति, तद्- 

सतपक्तेऽप्य्िलसामान्येनातिदेगखम्भवात् प्रत्युक्तं । अस्ति डि 

साम्पादिकानामघयद्नोनामश्चितलमिति। अ्रत्यादोनि च कार- 

णानि दभितानि। एवमनुबन्धादिग्यः *कारणेभ्यः खातन्दू 

मनश्िद्ादोनां प्रज्ञान्तरष्टयक्तवत्, यथया प्रज्ञान्तराणि शय 

ण्डिल्यविद्याप्रम्तीनि सखेन सखेनानुबन्धेनानुबध्यमानानि षथ- 

अनु बन्धातिदेश्श्चतिलिङ्गवाक्येभ्य इत्यथेः। रख्वमिव्यथं इति शेषः| 
मनख्िदादोनां खातन््ये क्रियापकरुणादुत्कषेः स्यादित्याश्ङ्खास ङ्द 
इत्याह । दख्खेति। रखकादष्र चिन्तितं [माध० जै" न्यायमाला° 
१९१।४।२] “राजा खाराज्यकामा राज्येन यजेतः इति परछ- 
व्यावेलिनाम काचिदिद्िरान्नाता। 'खाप्रेयोऽद्धाकपालो हिरख 
दच्तिणा, बाहस्परत्यञ्रूरिति थ्वी दच्िणा, रेन्रमेकादशष्कपाल- 
ग्टषमेो दच्ठिणा' इति, तस्यां वणैभेदेन प्रयोगभेदः श्रूयते “यदि 
ब्राह्यणा यजेत बाहस्पत्यं मध्ये निधायाड्तिमाङ्तिं ङत्वाभिघार- 
येत यदि वेश्यो वैखदेवं चरुं मध्ये निदध्यात् यदि राजन्यस्तदेन्रमि- 
व्याद्रयेन्दरं पुरो शयोम॑ष्ये बास्प चरं निव॑पेदिव्य्थः। अचा 
यादिचरूघु अङ्गानां तन्ल्ेण प्रयोगो भाति मध्ये निधानलिङ्गात् प्रयो- 
गभेदमध्ये निधानायोागादेतयान्राद्यकामं याजयेदित्धेकवचनाच, स 
च तन्त्रप्रयोगे राजदूयक्रतुवाद्यायामन्राद्यकामवगेचयकटट॑कायामेवा- 
वष्टो नेयः नतु कत्वन्त्ग॑तायां | ननु किमच्र नियामकं कत्वथाया- 

# कारणभ्य दूति वधे पु° नाखि। 



[ऋ : ३।पा ०३ | श्र [ङ्रब्रद्यरच भाष्ये । ६५१ 

गेव कर्मभ्यः भ्रज्ञान्तरभ्यख सखतन्त्राणि भवन््ेवमिति। दृष्ट 

खावेषटेः राजद्यप्रकरणएपठितायाः प्रकरणादुत्कर्षः, वणे 

यानुबन्धाद्राजयनज्ञलाचच राजखयस्य। तदुक्तं प्रथमे काण्ड 
॥ (च त् € [कि 9 9 ६ 

कलथा यामिति चेत् न वणचयसंयागात् दति [जं०्०)॥ 

न सामान्यादण्युपलव्यच्ेत्युवत् न दि 
लाकापत्तिः ॥ ५९ ॥ 

यदुक्तं मानसवदिति तत्मत्यु्ते, न मानसग्रदसामान्या- 

दपि मनखिदादीनां क्रियाशेषलं कल्यं, पुवाक्तभ्यः ्रत्यादिग्या 

देतुभ्यः केवलपरूषाथैलेापलब्धेः, न दि किञ्चित् कस्वचित् 

केनचित् सामान्यं न सम्भवति, न च तावता यथा खं वेषम् 

निवर्तते ख्न्युवत्, यथा स वा एष एव श्टल्युयं एष एतस्मिन् 

मण्डले परूषः" दति "अद्धि खत्युः' इति चान्ादित्यपुरुषयोः 

समानेऽपि श्त्युशब्द प्रयोगे नात्यन्तसाम्यापत्तिः, चथा च “असा 

मप्यवेदै तच्च प्रयोगः किंन स्यादिति चेत्। न, वणेचयसंयुक्तायां 

काम्यायामेव अङ्तन्लेकसाधकस्य मध्ये निधानादिलिङ्स्य सत्वादतोा 

लिङ्कवचनाम्ां तन्लक्ये सति दिरण्यादिका मिलितकेव दच्तिणा 

देवा, अन्यया प्रथोगक्यायोागात् | राजमाचकटकक्रत्वन्तगतद्टा तु 

वणचयसंयोागाभावात मध्ये निघ्ानादिलिङ्ग नास्ति, ततश्च तन्लेक्य- 

साघधकाभावादत्तिणाभेदेन तन्त्रभेद इत्यङ्गानामादृत्तिरेव बड्घ्विति 

खचायः॥ 

अच चकप्रयोगलिङ्गसखय ऋत्वथद्छावसम्भवं काम्येषटा च सम्भवं वद्- 

तानेन चरेण काम्येष्टः कत्वथद्िविलच्तणत्वात् क्तुपकरणादुत्कषे 

इति सूचितं स चेत्कषा यक्तं ख्व, राजमाचकटटकरगजदखूयकता 

व॑चयकरटटं केषटेरन्तभावायोागादिति सितं, तथा मनश्िदादौीना- 

मुत्कधं इति भावः। ख्वं दृ्टान्तं विघटवति। न सामान्यादिति। 
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वाव लाकोाऽ्चिगातमाख्ादित्य एव समित् दत्यच न षमिदा- 

दिसामान्याज्ञोकस्याऽ्चिभावापन्निस्तदत् ॥ 

परेण च शब्दस्य तादिष्यं ्यस्ात्वनृबन्धः ॥ ५९ ॥ 
परस्तादपि श्रयं वाव लाक एषाऽभ्रिखितःः इत्येतस्मिन् 

अनन्तर ब्राह्मणे तादिध्ये केवलविद्याविधिलं शब्दस्य प्रयोजनं 

लभ्यते न श्ुद्धकमङ्गविधिलं, तच दि- 

विद्यया तदारोदन्ति यत्र कामाः परागताः 

न तच दक्षिणा यन्ति नाविद्ांसस्तपखिनः' ॥ 

दत्यनेन क्षाकन कवलं कमं निन्दन् विद्याच्च प्रशंसने 

तद्शंयति, तथा पुरस्तादपि यदतन्मण्डलं *नयति' इत्यस्मिन् 

ब्राह्मणे विद्या प्रधानल्रमेव लच्यते साऽग्डतेा भवति श्टल्युवंखा- 

त्मा भवतिः इति विद्याफलेनेवेपसंदारात् न कमंप्रधानता, 

तत्सामान्यादिदापि तथालं। यांसस्वन्यवयवाः सम्पाद्- 

यितव्या विद्यायामित्येतस्मात् च कारणाद्श्रिनानुबध्यते विद्या 

न कमोङ्गलात्। तस्मात् मनञिदादोनां कवलविद्यात्मकल- 

सिद्धिः ॥ 

कर त्व यंतव परुषा येत्ववेषभ्येऽपि मानस्यत्सामान्धं न विरुध्यते विषमया- 
रपि साम्यदशंनादिव्यथेः। 

किच्च पवात्तरत्राद्यणयोाः खतन्ल विद्याविधानात् तन्मध्यस्थस्या$पि 

ब्राद्यणस्य खतन्तविद्याविधिपरत्वमिव्यादइ। परेण चेति| चितेऽम्ना 
लाकटटद्धिविधानं खतन्तरमत्तरच् गम्यते पृवच मण्डलपरुषापास्ति- 

स्तत्सा ्रिध्यान्मध्ये$पि मानस्याम्रयः खतना इत्यघः| तदि क्रियाभमिना 

सद पाठः किमयमित्यत अइ । भ्रयांसखस्विति। 

# नयतौत्यस्य स्थाने तपतोति वधै पुरपाठः। 



[ख ०२।पा०द]] षा ङ्कर ब्रह्मच भाष्ये । ९५३ 

एक आत्मनः शरोरे भावात् ॥५३॥ 
दद देदव्यतिरिक्रस्यात्मनः सद्खावः समते बन्धमाक्ता- 

धिकारसिद्धूये। न हसति देदव्यतिरिक्रे श्रात्मनि परलाक- 

फलाखाद्ना उपपद्येरन् कस्य वा ब्रह्मात्मलमुपदिश्चेत । नन 

शास्तप्रमख एव प्रथमे पाद् शस्तफलापभेगयेग्यस्य दे इव्यति- 

रिक्स्यात्मनाऽस्तिलमक्तं । सत्यमुक्तं भाव्यकता न तु तच्रात्मा- 

ऽस्तिते खचमस्ि दद तु खयमेव खचकृता तदस्तिवमाक्ेप- 

प॒रःसरं प्रतिष्ठापितं। इत एवारृव्याचा्येण शवरसवामिना 

भ्रमाणलत्तणे वणितम्। अरत एव च भगवतापवषेण प्रथमे तन्त्र 

्रात्मास्तिलाभिघानप्रसक्ती शारीरके वच्छाम दत्युद्धारः कतः। 

दद चेदं चादनालक्षणेषुपासनेषु विचायंमाणेष्वात्मास्िलं 

विचायते कत्स्ास्तगेषलप्रदशनाय। अपि च पूवसिन्नधि- 

मनचिदादीनां पुरुषायत्वमुक्तं तदयुक्तं देद्ातिरिक्तुरुषाभावादि- 
त्याच्िपति | खक त्मनः शरीरे भावात् | सिद्धान्तपफलमाइ। बन्धेति। 

पुवंपत्ते तु परलाकाथकमसु मेत्ताथविद्यायां च अप्रटत्तिरिति 
व्यतिरे कमखेन फलमा । नद्यसति डति। व्तिरिक्तात्मविचारस्य 
पवेतन्ल्लं क्तत्वात् पोानरूक्तमित्याशद्भा तचत्यविचारस्याऽपि इदमेव 

खचं मलं जंमिनिखचाभावाद्तः क्र पुनरूक्तिरि त्याह । नन शरास्ते 

त्यादिना। "यच्ञायुधधा यजमानः खगं लाकमेतिः रत्यादिवाक्यस्य 

भाक्तरभावादप्रामारयप्राप्तावित रवारृष्य भोक्तुविचारः छत इत्य 
ठत्तिकार वचनं लिङ्गमाह । अत ख्वेति | तच खूचाभावादेवेव्यर्थः| 
उद्धार उपरमः। अस्याधिकरणस्यास्मिन् पाद् प्रसङ्सङ्तिरित्याद। 
इइ चेति। आअआामप्िकफलापासनानिगेयप्रसङ्गन तदपेच्तितात्मा- 
स्तित्वमच्ते इत्यथः । रुतत् सिदधवतरत्य प्रथमद्धचऽथशन्देनाधि- 



९५४ रलप्रभाभासिते। [ चख ०३।पा०३] 

करणे प्रकरणात्कषीन्धुपगमेन मनखिद्ादौनां एूरुषा थेवं 

वणितं, कोाऽसे परुषो यदर्था एते मनशिद्ाद च दत्यस्यां प्रसक्ता- 

विदं देदचतिरिक्रस्यात्मनोाऽस्तिलमुच्यते तदस्तिलाचतेपाथञ्चे- 

दमाद्यं खच, आक्तेपपूविका डि परि हारोक्तिविंवकितेऽथं स्यु 

णानिखननन्यायेन दृढां बुद्धिमुत्पादयेदिति। अरचैकं देद- 

माचात्मदशिनि लाकायतिका देदव्यतिरिक्रस्यात्मनाऽभावं 

मन्यमानाः समस्तव्यस्तेषु वाद्येषु एथिव्यादिष्वदुष्टमपि चेतन्यं 

शरौराकारपरिणएतेषु श्रतेषु स्वादिति समभावयन्तः तेभ्य 

तन्यं सद्शक्तिवद्धिन्ञानं चेतन्यविशिष्टः कायः परुष द्रति चाङ्कः, 

न सखगंगमनायापवगगमनायवा समयी देदव्यतिरिक्त आत्मा 

ऽस्ति यत्छतं चेतन्यं दे स्यात् देद एव तु चेतनश्चात्मा चेति 
प्रतिजानते देतु च्चा चक्तते, शरीरे भावादिति यद्धि यस्िन् 

सति भवत्यस्ति च न भवति तद्धुमलेनाध्यवसोयते वथाग्मि- 

धमीादैष्ए्यप्रकाजओ, प्राणएचेष्टाततेतन्यरूत्यादरयखात्मधम॑वेनाभि- 

मता आत्मवादिनां, तेऽप्यन्तरेव दे उपलभ्यमाना बहिञ्चा- 

कारी चिन्तितस्तस्मादिदमधिकर्णं सवंश्रास्तराङ्गमिति शस््रसङ्गति- 
माद । छत्खेति । अाच्तेपलच्तणाम वान्तरसङ्गतिमाइ । अपि चेति । 

द् ातिरिक्त आत्मास्ति न वेति वादि विप्रतिपत्तेः संशये पुव॑ंपत्त- 
माद । चक ति। यद्यपि समस्तेषु मिलितेषु भूतेषु चेतनं न 
दृष्टं तप्तदकुम्भस्य ज्ञानाभावाद्यस्तेषु तु नास्त्येव इ व्यथेः। विदेहा 
वसकभूतेषु स्यादिति तेभ्यो भूतभ्व्वेतन्धं सम्भावयन्तेा मद्श्क्तिवदि- 
ज्ञानं सङ्खातजं तदिश््दिसङ्घ।त खात्सेचाङ्रित्यन्वयः | यथा माद्क- 

ञव्येषु ताग्बलयचादिषठ प्रलयेकमदृद्ापि मदशक्तिस्तत्सङ्घाताज्जनायते 
तददिव्यर्थः। ननु ददः खयं न चेतनः घटवद्धेतिकत्वात् किन्त 



[अ ०३।पा ०३ ] श्राङ्कर व्रह्म चभाष्ये। ९१४ 

नुपलभ्यमाना असिद्धे देदव्यतिरिक्ते ध्िंणि देदघमा एव 

भवितु मरंन्ति। तस्म्ाद्व्यतिरेका देदादात्मन दत्येवं प्राप्ने ब्रूमः॥ 

+व्यतिरेकसतद्वावाभावित्वान्न ठपलय्िवत् ॥ ५8 ॥ 

नत्वेतदस्ति यदुक्तमव्यतिरोको देदादात्मन दति व्यतिरेक 

एवास्य देदाद्धवितुमदंति तद्धावाभावित्वात्, यदि डि देदभावे 

भावात् देदघमंलमात्मघमाणां मन्येत तता देदभावेऽप्यभावाद्- 

तद्ध संलमेषां किं न मन्येत दे दधमेवेलक्तण्धात्, ये दि देदधमी 

रूपाद् यस्ते यावदटदं भवन्त् प्राणचेष्टादयस्ठ सत्यपि देदेग्डता- 

वस्थायां न भवन्ति, देदधमाश्च रूपादयः परेरण्येपलभ्यन्ते न 

लात्मघमीञ्चैतन्यरूत्याद यः । रपि च सति तावद्ध जीवद्व- 

स्थायामेषां भावः शक्यते निश्चेतुं न त्वसत्यभावः, पतितेऽपि 

कद्ाचिदस्मिन् ददे देदान्तरसञ्चारोणात्मधमी अनुवर्तिरन्.संश- 

चेतनः कचित् ख्गादिभेोक्ताऽल्ति तत्साश्निष्यात् देहस्य चेतन्यविमम 
इत्यत अद । न खगेति॥ 

मनुव्योऽहं जानामीति देदस्य ज्ञाटतायाः प्र्यत्तत्वादात्मघमैत्वेन 
प्रसिद्धानां धमाणां ददान्वयव्तिरेकानुभवात् तदन्यात्मनि प्र्यत्ता- 
भा वादप्रत्यत्तस्य अप्रामाणिकत्वाद्ेद् रख्वात्मेति प्राप्रे सूचस्थ-नत्विति- 
मदन सिद्धान्तं प्रतिजानीते। न त्वेतदिति। अनुमानस्य तावत् प्रामा- 
रयम निच्छ ताप्यास्येयमन्यथा व्यवद्ारासिद्धेः। न दयनागतपाकादा- 
विद्धसाधनतानृमितिं विना न पवृत्तिः सम्भवति | तथा चज्ञानाद्योा 

दे दव्यतिरिक्ताख्याः द्दसत्त्वेऽप्यसत्वात् यतिरेकण देदरूपादिवदि- 
 व्यादइ। अतिरेक ख्वास्येति। नचादो श्यामदेदस्य पञ्ात् रूपान्तरे 
व्यभिचारः, गुणत्व साग्याव्याप्यजात्वच्छेदेन असत्तवस्य वि वच्तितत्वात्, 

# व्यतिरिक्त दति वधे०। 



९५६ रल्नप्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०३ | 

यमाचेणापि परपक्तः प्रतिषिध्यते। किमात्मरकञ्च पनरिदं चैतन्य 

मन्यते यस्य तेभ्य उत्यत्तिमिच्छन्ति दूति परः पयनुया- 

क्तव्यः, न डि श्तचतुष्टयव्यतिरोकंण लोकायतिकाः किञ्चित् 

तच्च *प्रतियन्ति । यदन॒भवनं तभोतिकानां तच्चैतन्यमिति 

चेत्, तदं विषयात् तेषां न 1 तद्धम॑वमस्ुवीत खात्मनि क्रि 
याविराधात्, न दय्चिरुष्णः सन् खात्मानं ददति, न डि नटः 

श्चितः सन् खम्कन्धमधिरो च्छति, न डि तमैतिक- 

धमण सता चैतन्येन तमभेतिकानि विषयीक्रियेरन्, न डि 

खूपादिभिः खं रूपं पररूपं वा विषयीक्रियते, विषयोक्रियन्तें 

तु बाद्याध्याल्सिकानि ग्छतभेतिकानि चेतन्येन। अतश्च 

यथेवास्वा श्रतमैतिकविषयाया उपल्धेभवेाऽभ्यृप गम्यते एवं 

ट् दहेऽवस्थिते सदा रूपत्वावच्कछिन्निमस्येव, ज्ानत्वावच्छिन्नन्त नास्तीति 

न ज्ञानं ददहधमः। [किञ्च रतेन दृहगणाः पररटृप्यत्वादिव्याह। दह- 

घमाञ्चति । किञ्च दोहव्यतिरेके तेषामभावस्य सन्दिग्धत्वात् न देदह 
धमत्वनिश्चय इत्याद । अपि चेति। न चानपलम्भात् तेषामभाव- 
निञखयस्तवानुपलब्धेरमानत्वात्, तद्धम॑ात्मनो दे दान्तरप्राश्याप्यनुपल- 
म्भोपपत्ते्ेति भावः। उप्रलस्िवदिति खचस्थं पद् व्याख्यातुम्- 
पक्रमते। किमात्मकमिति। तत् किं भतातिरित्तं तज्चमत रूपादिवत् 

भत१घमः, नाद्यः, अपसिडान्तादित्यक्ता दितीयमारद्धा निषेधयति । 

यद्नभवनमित्याद्ना। ददहात्मकभतानां चतन्यं पति विषयत्वात् कट 

कमविरोदेन विषयस्य कटत्वायागात् न श्ूतकटटकत्वं चेतन्धस्येत्य- 

यः| किञ्च ज्ञानस्य भतघमत्वे रूपादि वच्जाद्यापत्तनं तद्धमत्वमित्याह। 

नीति । फलितं खचपदाथमाहइ। अतेति । या दृदहातिरिक्तास- 

दपापलब्धिः स रखवात्मा चेदनिद्यः स्यादुपलब्धेरनित्यत्वादित्यत खाइ । 
निद्यत्व चति | घट.स्फरतिपटःस्फरत)[त सवच स्फतरभेद्ात् नित्यत्व 

# प्रतिपद यन्तोति वधे । ¶† तद्वममिति वध । 



(अ३।पा.३) शर ब्रद्धङचभाय्ये। ४ ५७ 

व्यतिरेकाऽप्यस्वास्तेभ्योाऽभ्यपगन्तव्यः, "उपलसिखरूप एव च नः 

आरत्मा'दत्यात्मने देदव्यतिरिक्ततं नित्यवच्च उपलमेरेकरूप्यात्, 

'अरमिद मद्रा्म्ः इति चावस्थान्तरयागेऽपि *उपलब्धुलेन 
प्रत्यभिज्ञानात् रत्या दयुपपन्ने च । यन्तृक्तं शरोर भावाच्छरोर- 

धमं उपलधिरिति तद्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तं ¦ रपि च सलु 

प्रदीपादिषूपकरणेषूपलस्विभवति भ्रसत्मु न भवति, न चेता- 

बता प्रदीपादिधम एवापलध्िर्भवति, एवञ्च सति! दे दभावे 

उपलस्िभवति अखति चनभवतिदतिनदेदधमा भवितम- 

इति, उपकरणत्वमात्रेणापि प्रदीपादिवत् देहापयोागेपपत्तेः। 

न चात्यन्तं दे दस्योपलग्धावपयेागो दृश्यते, निखेेऽपि यस्मिन् 

देदे खपे नानाविधेापलखिदशंनात् | तसरादनवद्यं देदव्यति- 

रिक्रस्यात्मनाऽस्तिलं ॥ 
~~~ ~ - ---_ 

विषयोापरागनापेतु नाण्रम्म इत्यथः। खवमात्मा देदाद्धित्न उप. 
लब्धिरू्पत्वादुपलव्धिवदि्यत्तं, किच्च जाग्रतखप्नयेद्हभदेऽप्यःत्मकल- 

पत्यभिन्नानादात्मभेद् च अन्यानभते अन्यस्य स्मतीच्छान्पपत्तः। खश्न 
स्मव्यादिमानात्मा देद्दाट्त्र इव्यादइ | अहमिति । निरस्तमप्यधिका- 
भिधिव्ययान्वद्ति। वत्तक्तमिति। उपनलब्धेद्हान्वयव्यतिर्का न 

देधम्त्वसाघधकोा तन्रिमित्तत्वेन अन्ययासिद्धरित्यधिकमाइ। अधि 
चति | उपलच्िमाचे देहस्य निमित्तत्वमप्यसिद्धमित्याइ। न चात्यन्त 
मिति । खघ्रापलसब्धिनं द्इजन्या द्दव्यापार विनापि भावादच्तव्रद्त 
खव तन्वभावेऽपि खघ्रवद्यागिनां भोगं दखचछद्च्छति। जाग्रदुप- 
लब्चेद् दइजत्वमस्तीयन्तमिब॒क्तं, तक्मादुक्तानमानानग्टदइ]तान्मम शयी 

रमिति भद्ानुभवादद्ं मनृष्य इद्धमदद्भानं भ्म इव्युपसंहरति। 
तस्ादिति॥ 

* उपलब्थिवेनेति म्०। † सतिदेदेद्ति का वधे। 
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€५८ ॥ रल्नप्रभाभासिते। [अ०३)पा०६) 

अ वबड्ास्तु न ्खास् डि प्रतिवेदम् ५५॥ 

समाप्ता प्रासङ्गिकोचं कथया, सस्य॒ति प्रलतामेवानवता महे । 

श्राभित्ये तदक्तरसदीयमृपासोत लेाकषु पञ्चविधं सामापा- 

सीत उक्थमुक्यमिति वै प्रजा वदन्ति तदि द मेवाक्यमियमेव 

एयिवो च्रं वाव लाक एषेऽद्भिखितः' इत्येवमाद्या ये उन्नीथा- 

दिकमीङ्गाववद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं णखामेदेषु विहिताः 

ते तच्छाखागतेव्वेवोङ्गोयादिषु भवेद: च्रयवा सवेशाखागते- 

व्विति विश्य: प्रतिश्ाखच्च खरादिभद्ाद्ङ्ञोधादिभेदमादा- 

याचमृपन्यासः। किं तावत् प्रातं खभाखागतेव्वेवेङ्गोथादिषु 

विधौचेरन्निति। कतः, सन्निघानात्। “उज्ञोधम्पासोतः इति 

दि खामान्यविदितानां विशेषाकाञ्खयां खन्निकटेनेव खशाखा- 

गतेन विशेषेणाकाडचानिद्धत्तेः तद्तिलक्गनेन शाखान्तर्- 

विद्दितविशिघापादाने कारणं नास्ति, तस्मात् प्रतिशाखं व्व- 

ङ्गावबद्धाः। उदूयोधावववोङ्कारे प्राण्टष्िः 'टथिवी हिङ्ासयेऽमिः 

प्रस्तावे ऽन्तर च्तमद्रोधं आदित्यः प्रतिहारो दोनिंधनम्' रति डिङ्का- 
रादिपद्धविधे सान्नि एयिवयःदिलाकट ष्टिः उक्यास्यश्रासत्रे एथिवी- 
दृः इ्टक्ाचिताम्ना लाकटृष्िरिव्येवं कमीाङ्गाखितेपास्तयश्ेति, 

ताद्धद्रौयादिसाघार्णद्धव्या विश्ेयसञ्ञिधिना च सृशवः। ननृदरौ- 

थादोनां सर्वश्ाखेकत्वदुपास्तयः सर्वचेति विद्यैक्याल्निश्ये कथं 

संश्रयः इत्यत द्ध । प्रतिश़खद्चेति। यथा देदातकनामंदादात्मधमौा 
टदे न सम्भवन्ति तथा परतिवेदमुद्रौयादीनां भिन्नतवाद्कस्मिन् वेदे 
विदितेद्रीाद्युषास्तया वेदान्तरस्थाद्रोधादिषु न सम्भवन्ति इति 
दृष्टान्तेन पृवंपच्तवति। खश्(खेति । उद्रीयमुपासीतेति विधिवा- 



[ख ०३।पा ०३ ] पा ङ्करब्रद्धस्च भाय । ९५९ 

स्थेति, एवं प्रासे ब्रवीति “अङ्गावबद्धास्तु इति। तुशब्दः पर पत्तं 
॥५ क न कद. ॐ द, ~ = 

व्यावतयति, नेते प्रतिवेदं खशाखाखेव व्यर्वातष्ठेरन् पितु 

सवशाखाखनवतरन्, कुतः, उद्नोयदिभ्रु्यविेषात्, खशा- 

खाव्यवस्थाचां दयङ्गोयमृपासोतेति सामान्यश्रुतिरविशेषप्रटत्ता 

सतो सन्निधानवभेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पौडता स्यात्, न 
ॐ क € 

चेतत् न्याय्यं, सननिधानाद्धि श्रतिनलोयसो, न च सामान्याञ्रयः 

प्रत्ययो नोापपद्यते। तस्मात् खरादिभेद् सत्यप्यद्नो थवाद्यवि- 

शेषात् सठश्राखागतेषेवेङ्गोयादिव्वेवंजातोयकाः प्रत्ययाः स्टः॥ 

मन्तादि वदाऽविराधः ॥ ५६ ॥ 

थवा नेवाच विराध च्राश्रङ्कितव्यः कथमन्या खागतेषू 

ज्गीयादिव्वन्यश्ाखाविहिताः प्रत्यया भवेयुरिति, मन्लादिवद्- 

विरोधोापपत्तेः। तथा डि मन््ाणां कमणां गुणानाञ्च शाखा- 

न्तरोत्यन्नानामपि शाखान्तर उपसङ्गहदेा दृश्यते, येषामपि दि 

शाखिनां कुटरुरसि" दत्यश्मादानमन्तो नान्नातः, तेषानणष्यस 

क्यस्थेादूरौयत्वसामान्यस्य व्यक्त पेच्तत्वात् खश्राखासच्चिहहितव्यततिग्रड 
स्व्थंः| सामान्यन्रुतेः सच्रिदितव्यक्तिग्रदाख्यसङ्काचस्तच क्तव्यः वच 
व्यक्तिमाचग्रदा नोपपद्यत, यथा खुज्ञां गामानवे्यतच्र गोग्ुदेः सञ्चि- 
हितशुक्ञवयक्तिपरतया सङ्कोचः, अचर चानुपरपकच्यभावात् ब्तिमाच- 
सम्बन्धसामान्यमुपास्यमिति सिडान्तयति। रखवमिद्यादिना॥ 

पुवं श्राखान्तरविदितापान्तीनां शालान्तरस्थाङ्गसन्बन्धे वः प्रतीतो 
 विरोधस्तमङ्गोकछव्य सम्बन्ध उत्ताःसग््रति विरोाघरव नालति, एखान्तर- 
विहिताङ्गानां एाखान्तरस्याङ्किसम्बन्धवदुक्तसम्बन्धापपत्तेः। यद्यपि यज्- 
वदनां कुक्रटा$सीति मन्सि, कुटरुरसीति नाल्ि,तथापि तक्डलपे- 
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६१० रल्प्रभाभासिते। [ख ०३।प7०३ | 

पिनियेगे दृश्यते च्कटोऽसि'दत्यग्मानमादन्ते^कुटरूरसि'दति 

वेति येषामपि च समिदादयः प्रयाजा नामान्नातास्तेषामपि 

तेषु गण विधिरान्नायते *"चछतवे वै प्रयाजाः समानच दातव्ाः' 

दति। तथा येषामपि ्रजाऽग्रीषोमोयः' इति जातिविशेषोपदेशे 

नासि तेषामपि तद्दिशेषविषये मन्तरवणं उपलभ्यते "छागस्य 

वपाया मेदसेाऽनन्रूदिः इति। तथा वेदान्तरोत्यन्नानामपि 

शचभ्ेवेदातचं वेरव्धरमः इत्यादि मन्त्राणां वेद्ान्तरो परिग्रहा 

दृष्टः । तथा वद्धुचपठितस्य खक्तस्य श्यो जात एव प्रथमे 

मनखान्' इत्यस्य श्रध्वयवे सजनोयं शस्यम् इत्यच परिदा 

दृष्टः । तख्रात् चयाञ्रयाणां कमोङ्गानां सवचानुटठत्तिरेवमा- 

अितानामपि प्रत्ययानामित्यविरोघधः॥ 

घणा थाग्साद ने मन्लदयस्य विकल्पेन विनियोगात् साऽपि प्राग्रोतीव्यथैः। 
सूचस्थादिषपदोापात्तकमणामुदादहइरणमाडइ । येषामिति । मैचायगी- 
यानामि्ययेः | देमन्तशिश्रिरयारकाटतवः पञ्च तद्त् पञ्चसह्याकाः 
प्रयाजाः, समानच तुल्यकमंस्यले, हातव्या इति पच्त्वगुणविधानात् 
मनः ष्राखान्तरविहिताः सम्बध्यन्त इति भावः। गुणमद्ाहरति। 
तया येषामिति। यवजु्वदिनामम्नोषीमीयः पशुः खतो नाज डति 
ज्ा.तविष्रघस्तथापि प्रवमन्तलङ्गाज्नातविष्ठोघसङ् ह इत्य थंः। मन्ता- 
गामुद् इ.णन्तरमाह। तयेति । सामवेदस्थानां वजुवदे परि- 
यद इव्थंः। तथेति 'स जनास इन्द्रः डत्यननापलच्तितं त्तं सज- 
नीयं तस्य वज्षाध्वयुकटंकप्योगे शंसनं टृद्मि्यथः। या जाता 
नाल णव प्रथमा गुणैः ष्टो मनखान् विवेकवान् सडन््र ख्वंिधो 
इ जनासोा जना इति ्ुत्यथंः। 

* क्रतवे वे प्रयाजाः समानमन्त्रदातया दति स्०। 



[ अ०३।पा०३] शाङ्ग त्रद्यर्चभाव्ये | ९६९ 

भूम्नः कत्वत् ज्यायस्त्वं *तथा हि 
द् शयति ॥ ५७ ॥ 

"प्राचोनशाल च्रपमन्यवः' इत्यस्यामाख्यायिकायां व्यस्तस्य 

समस्तस्य च वेश्चानरस्यापासनं श्रुयते वयस्तापासनं तावत् “त्रा- 

पमन्यवकं लमात्मानमपास्सं' इति, “दिवमेव भगवा राजननि- 

ति देावाच्चैष वै सुतेजा श्रात्मा वेश्चानरो यं लमात्मानमुपास््े 

दत्यादि, तथा समस्तापासनमपि "तख इवा एतस्यात्मनो वेश्धा- 

नरस्य मृधेव ख॒जेताख्चर्विश्ररूपः प्राणः एयग्वत्मात्मा सन्दे 

बद्धला वस्तिरेव रयिः प्रथिवेवपादोः इत्यादि, तच संशयः 

किमिदभययाुपासनं स्यात् व्यस्तस्य समस्तस्य चैत समस्त- 

स्येवेति, किं तावत प्रापनं प्रत्यवयवं, सुतेज; प्र्टतिषु उपास्स॒ इति 

क्रियापदश्रवणात्, तस्मात् (तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते 

दृत्यादिफलभेद् श्रवणा व्यस्तान्य्युपासनानि स्यरिति भ्रा, 

तताऽभिधोयते, शखः पद्ायापचयात्मकस्य समस्तस्य वेश्ान- 

रोपासनस्य ज्यायस्लं प्राधान्येन च्रस्िन् वाक्ये !विवकितं भवि- 

भूम्नः करतु वत् द्यलाकादिषु प्रत्येकं वानरस्य व्यक्तो पातः इ यजु- 
रूपास्तिः समस्तापास्तिरिति भेदः, अल्यायिका पवमव वयाख्याता। 
अचाभयच् विधिकफलवाः खवगाद् कवाक्यत्वापपत्तेख संश्रयमाह| तचे. 
ति। “सव इिसब्यादवः'डइव्यच [वे००३।३।३८] तद्यत् सत्यमिति घ्रज्ल- 
तावाद् विद्यक्मुक्तं तदद्चक्चदहेत्वभावादूरताथैतवं मत्वा पर्वचादूयीधा- 
दिश्व्यां सद्रिधिबाधेनाद्रौधाद्यपास्तीनां सवश्ाखाख्ूपसं हार वद्यस्ता- 
पास्तीनां विधिश्रतःफलश्रवणस्य च समस्तापास्तिसत्रिधिप्राप्तं स्तत्यर्थत्वं 

# तया चति वध का०\ † विवचितल्वमिति वधे । 



९६२ स्नप्रभाभासिते। , [ख ०३।पा०३] 

तुमरंति न प्रत्येकमवयवे पासनानामपि, क्रतुवत्, यथा क्रतुषु 

द्शपृणमासम्र्टतिपु सामस्त्येन साङ्गप्रधानप्रयोग एवैको विव- 

च्यते न व्यस्तानामपि प्रयोगः प्रचाजादौनां नाष्टेकटेशा- 

्गदुक्तस्य प्रधानस्य तद्त् कुत एतद्भूमेव ज्धायानिति, तथा 

दि अतिर््वन्नो ज्यायस्त्वं दशंचति एकवाक्यलावगमात्, एकं 

दीदं वाक्यं वेखानरविद्याविषयं पोवौाप्ालेो चनात् प्रतीयते, 

तया दि म्राचीनशालप्रतय उद्ालकावसानाः षट् ऋषयो 

वरेश्ानरविद्यायां परिनिष्टामप्रतिपद्यमाना श्रश्वपतिं केकयं 

राजानमभ्याजगः" दत्युपक्रन्येके कर्षं रुपास्यै द्युप्र तोनामेककं 

ख्वयित्वा "मृदा लंष आत्मन इति दावाच' इत्यादिना 

मृद्धादिभावं तेषां विदधाति, "सूद्धा ते व्यपतिब्यत् यन्ना 

नागमिव्यः इत्यादिना च व्यस्तोपासनमपवदति। पृनश्च 

व्यस्तोपासनं व्यावत्यं समस्तापासनमेवानु वत्यै स सवपु लाकंषु 

सर्वषु श्टतेषु सर्व॑व्वात्मखन्नमत्तिः दति श्रमाश्रयमेव फलं दश 

यति । यत्त॒ प्रत्येकं खुतेजःम्रटतिषु फलभेद श्रवणं, तदेवं सत्यङ्ग- 

फलानि प्रधान एवाभ्युचिनोति इति द्रष्टयम्। *तथापास् 

बाधित्वा तद्विधेयत्वमिति पवंपत्तमादइ । प्र्यवयवमिति। फलान 

पवात्तर परचत्तासह्धिरेव फलं मन्तव्यं | सुत खण्डितं, सामन्रव्यस्येव प्रञु- 

तत्वमासमन्तात् सुतत्वमवस्थाभेदः सामयागसम्प्र्तित्तव कुलं दृश्यत 

इति यावत्, आत्मना वश्वानरस्य मघव सुतेजा इति वाक्वप्रकर- 

शाभ्यां वस्तापास्तीनां समस्ताप्रस्यन्तभावेन प्रयाजद्श्रवद्कप्रयागत्वे 

सिद्धे प्रघानतद्ङ्फलानां खथयवाद्गतानामकप्रधानफलतवापसदहा- 

रात् वाक्छमेदो न युक्त इति सिद्धान््या्रवः। रकाद श्रिव्याख्यामन्द्य 

, # तथापस्मदूति स्०। 
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इत्यपि प्रत्यवयवमाख्यातश्रवणं पराभिप्रायानुवादाथं न ख- 

स्तापासनविधाना्थं, तस्मात् समस्तापासनपक्च एव श्रेयानिति। 

के चिष्वत्र समस्तापासनपक्तं ज्यायांसम्प्रतिष्ठा्य ज्यायस्ववचना- 

देव किल व्यस्तापासनपक्षमपि खचकारोऽन॒मन्यत इति कल्य. 

चन्ति, तदयक्त, एकवाक्यावगतेा सत्यां वाक्यभेद्कल्यनस्वान्या- 

स्यलात्, “मद्धा ते व्यपपिग्यत्' इति चेवमादिनिन्दावचनवि- 

राधात्, रुष्टे चा पसंदारे समस्तेपासनावगमे तदभावस्य पूवप 

वक्तमशक्यलात्, सतस्य च ज्यायस्ववचनस्य प्रमाणएवत्वाभि- 

भ्रायेणाण्यपपद्यमानलात् ॥ 

नाना शब्दादि भेद्ात् ॥ ५८ ॥ 

वंस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेजःप्रटतीनां फलभेद्- 

श्रता समस्तापासनं ज्याय दृद्युक्तं, अतः प्रात्ता बुद्धिरन्यान्यपि 

च भिन्नश्रतोन्यपासनानि समस्य पाशिय्यन्त दइति। रपि च नेव 

वेद्याभेद विद्याभेद विज्ञातुं शक्यते, वेदं डि रूपं विद्यायाः 

द्रव्यदौवतमिव यागख, वेद्ययचैक एवेश्वरः भ्रुतिनानात्वऽष्यवगम्बते 

दूषयति । केचिदिति । यद्यभययोापासनं सिदान्तस्तद्िं व्यस्तापासन- 
मेवेति पवपन्ना वक्तव्यः, सच न सम्भवतीव्यद्ध । स्पटेचे(ति। कथं 

तहि द्चं ज्याय क्तस्तचादह | साचस्यति। व्यसतापास्तोनामप्रा- 

माणिकत्वद्यातनायं तदुक्तिरितिभावः॥ 
नानाशब्दादिभेद्ात्। एण्डिल्यादित्रद्य विद्यका नाना च, तथा 

संवगादिप्राणविद्यका नानाचंति र्पक्चभावाभावाभ्यां संष्रये टद्ान्त- 
सङ्गा पयुर्वपच्दमादइ। पुर्वस्मिन्निति। रूपेवयाच्च विदैक्यमिव्याइ। 
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'मनोामयः प्राणश्रौोरःकंब्रह्यखंब्रह्य सत्यकामः सत्यसङल्पः' 

द्त्येवमादिषु, तथा “एक एव प्राणः प्राणा वाव संवगः प्राणा 

वावज्येष्ठख आष्ट प्राणा इ पिता प्राणा साता इत्येवमादिषु 

वेद्येकलाच विदयेकलं शरुतं, ् रतिनानालमप्यसिन् परते गुणान्तर- 
परत्वात् नानथेकं, तस्मात् खपरशाखाविडितमेकवेद्यव्यपाञ्चयं 

गुणजातमुपसं हतेव्यं विद्याकाछ्यायेव्येवं प्राते प्रतिपद्यते, नाने- 

ति। वेद्याभेदेऽखेवंजातौचिका विद्या भिन्ना भवितुमरंन्ति, 

कुतः शब्दादिभेदात्, भवति डि शब्दभेदो वेदोपासीत स 

कतुं कुर्वतः इत्येवमादिः, श्ब्दभेदश्च कर्मभेददेतुः समधिगतः 

परस्तात् शब्दान्तर कमभेद; -कृतानुबन्धलादिति । चरादि- 

अपि चेति । विदेकयं चेदेकश्ुयुक्तविद्यायाः अयन्तरेऽप्यज्गिरये- 
व्यत आद । अ्ुतिनानात्मपोति। पूवेपच्तफलमादइ। तस्मादिति | 
सिडान्ते तु गुणानु पसंहार इति मला दं याजयति, वेद्याभेरे- 
ऽपोति। नन् भिन्नभावाथंवाचकणशब्दः शब्दान्तरं यथा यजति 
ददाति जुद्धोति इति तस्मिन् शब्दभेदे कमंश्व्दितविध्यय॑भावनाया 
मेदा यक्तस्तस्याः छंतान्बन्धत्वाद्धदेन खीछर्तावषयत्वाद्धावाथंभेदा- 
दिति यावत्| प्रते तु वेदोपासोतेव्यादिशब्दा्था पास्तेयागद्ान- 
हामवत् खता भेदाभावात् सिद्धगुणकब्रद्यण ण्कत्वेन विषयताऽपिं 
भेदाभावात् कथमु पास्तिभेद इति श्रङ्कते। नन्विति। चच दते 
शब्द भेदा<भ्युचयमाचतयेक्तः, विद्यानानात्वे सम्यक् देतवस्ादिपदा- 
पात्तगुणादय ख्व, तथा हि सिद्धस्यापि गुणस्य कायान्वयितया काचं- 
त्मस्ति। यथा तारुण्यादिगुणानां कयणभावनान्वयितया कायतवं 
तथाख्यिततत्रकरण्घुत्पत्तिश्िष्ेरुपास्तिभावनान्वयितया साध्यस्तच ग- 
गविश्िद्धतयोापास्यरूपभेदादुपासनाभेदः | यथया छ्चचामरादि- 
गुणभेदेन राजोपा्तिभेदः यथावाऽऽमिच्तावाजिनगुणभेदेन याग- 
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यदणात् गणाद्याऽपि चथासम्भवे भेद हेतवे येाजयितव्याः। 

नन् वेदेत्यादिषु शब्दभेद एवावगम्यते न यजति दत्यादिवदथे- 

मेदः स्वषामेवेषां मनोटत्यथैलाभेद्द् थान्तरासम्भताच तत्कथं 

शब्दभेदात् विद्याभेद इति। नेष दौषः, मनादत्यय॑ला- 

भेदेऽप्यनबन्धभेदात् विद्याभेदपपन्तेः । एकस्याऽपि दीश्वरस्या- 

पास्यस्य प्रति प्रकरणं व्यादटत्ता गणाः श्यन्ते तथेकस्याऽपि 

प्राणस्य तच तत्रपास्छस्याभेदेऽप्यन्यादृक् गणाऽन्यतरेापासित- 

तच्याऽन्याद्क् गृणश्यान्यतरत्येवमन्बन्धभेदात् *विधिभेदे सति 

विद्याभेदो विज्ञायते! न चा्ेको विद्याविधिरितरे गृणएवि- 

घय दति शक्यं वक्गु, विनिगमनदेलभावात् च्रनेकलाच प्रति 
प्रकरणं गृणानां प्राप्चविद्यानुवादेन गुणविधानानुपपन्तेः। 

न चास्मिन् पत्ते समानाः सन्त; सत्यकामलाद्यो गृण अ्रस- 

छच्छरावयितव्याः। प्रतिप्रकरणं चदङ्ामेनेदम्पासितव्यमि- 

दङ्ामेन चेदमिति नैराकाड्धयावगमात् नेकवाक्यतापत्तिः। 

न चाच वरैश्वानरविद्यायामिव समस्तचाद्नाऽपरास्ति यद्वलेन 

भेदस्तद्वत्, तथा प्रतिविद्यं फलं संयोगभेदाददइरशाण्डिल्यादिसमा- 
ख्यः मेदाद्धेद इति समाधत्ते नेव दोष इत्यादिना । यदुक्तं श्रति- 

नानात्वं गणान्तर विध्यर्थमिति तद्नेयाद। न चाचेक इति। किच 
प्राप्तविद्यान् वादेनाप्राप्तानेकगुणविधाने वाक्यभेदः स्यादिद्याइ। ने. 
कत्वाद्धेति । किच्च विद्यैक्यपक्ते गुणानां पुनरुक्तिटेया नच प्र्यभि- 
नाथौ ब्रद्येकयादेव तत्िदेः, विद्यानानात्वपक्ते तु गुणानामपाप्तेः 
सा प्राघ्य्य्ाद। न चास्मिन् पच्तइति। फलमेदाचेदनेव्याभावात् 

* वे द्यभेद् दूति म्°। 
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प्रतिप्रकरणवर्तीन्यवयवेापासनानि सलेकवाक्यतां ययुः । वेद्यै 

कत्निभिन्ते च विदयैकले सवच निर ङ्के प्रतिज्ञायमाने समस्त- 

गणेापसंहारोाऽशक्यः प्रतिज्ञायेत, तस्मात् सुष्टच्यते, नानाश- 

ब्दादि भेदादिति सिते चेतस्िन्नधिकरणे सववेद्ान्तप्रत्यय- 

मित्यादि दृष्टव्यम् ॥ 

विकल्यो ऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ५८ ॥ 

स्थिते विद्याभेद विचायते, किमासामिच्छया समयो विक- 

ल्पे वा स्याद् थवा विकल्प एव नियमेनेति, तच स्ितलात् तावत् 

विद्याभेदस्य न समृ्धयनियमे किञ्चित् कारणमस्ि। ननु 

भिन्नानामप्यञ्चिद्धचदशपूणेमासादीनां समृयनियमे इश्च 
(र (4 क £ ॥ + + च 

ते। नेष दोषः, नित्यताश्चुतिदिं तत्र कारणं, नेवं विद्यानां 

काचित् नित्यताश्रुतिरस्ति, तस्मात् न समुद्धयनियमः, नापि 

सर्वग गध्यानस्याश्रक्यत्वाचच विद्या नानेव्यादइ। प्रतिप्रकरणचचेव्यादिना। 
ददहरध्यातुः सवेषु लेकेषु कामचारो भवति वेश्ानरध्याता सवंचान्न- 
भच्तीयादिफलभेद इत्यथंः। ननु विद्यानानात्वे सिद्धे पड्ादडहरा- 
दिविद्या प्रतिवेद्ान्तमेकाऽनेका वेति चिन्तोचिता तत्कवथमादोा सा 
कछतेत्यत आइ | सिते चेति। विद्यानानात्वाधिकर्णं पादाद्ावेव 

सङ्गतं अच प्रासङ्किकमिति भावः॥ 

विकल्यः । विद्यानां खरूपमुकाऽनु छानपकारोऽच निरूप्यत इद्युप- 
जोव्यत्वसङ्तिमादइ । सित डति। विद्यास्िविधाः अदग्रहास्तटश्या 
अङ्गासिताख्ेति। तचादग्रहविद्याखु यथाकाभ्यविकल्पयाविद्यानाना- 

त्वसाम्यात् संश्यमादइ। किमिति। पुवेपच्ते ययेच्छमनषानमित्यनि- 
यमः सिद्धान्ते विकल्प नानृष्टानमिति नियम डति फलमेद्ः। तच्रानि- 
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विकल्पनियमः विद्यान्तराधिक्ृतस्य विद्यान्तराप्रतिषेधात्। 

पारिशेष्यात् +यायाकाम्यमापद्यते। नन्वविश्ष्टफललादामां 

विकल्पा न्याखयः,तया दि.मनोामयः प्राणएशरोरःकब्रह्मखंब्रद्धय 

सत्यकामः सत्यसङःल्पःः इत्येवमाद्यास्तुच्यवदोश्वरतप्राक्षिफ- 

ला लच्यन्ते। नेष दाषः, समानफलेष्वपि खगादिसाघनेषु 

कमसु यायाकाम्यद्शनात्। तस्मात् चायाकाग्यप्राप्नावच्यते 

विकल्य एवासां भवितु महति न सम॒चयः। कस्मात् अविशिष्ट- 
फललात्। श्रविशष्टं ह्यासां फलमुपास्यविषयसाक्तात्करण- 

मेकेन दापासनेन सात्तात्रूते उपास्यविषये ईश्वरादै दि- 
तोयमनथकं । रपि चासम्भव एव साच्तात्करणस्य, समुच्य- 

पत्ते चित्तविक्तेपदेतुल्ात्। साक्तातकरणसाथ्यञ्च विद्याफलं 

द्शयन्ति श्रुतयः "यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति इति 

देवा श्चत्ा देवानप्येति दल्येवमाद्याः खतयख “सद्ा तद्धाव- 

भाविताः' इत्येवमाद्याः । तस्माद विरशिष्टफलानां विद्यानामन्य- 

यमं साधयति | तच सखितत्वादिव्यादिना। रखुकपुरोडाशफलत्वाद्यया 
ब्रीदियवयोविंकल्यस्तथा विकल्यनियम खवासां विद्यानां न्याय्यः, तुल्य- 
फलत्वात् न च फलमभ्न्यस्त्वाथिनः काम्यकमसमचयोाऽपिदद्धडति वाचं 

ड शस्स्तकच्कछार्त् पर फलभद्ऽप्यासामहग्रदापास्तोनां साच्तात्- 

कार द्मकफलस्य तुल्यत्वात्, तस्य चकप्राक्तल्व अन्यस्याः क्रद्यभावा- 

चित्त विच्तपकतया तद् विद्याक्नतत्वाच्चति सिद्धान्तभष्यायः। सातु 
सात्तात्कार इत्यत अइ । साच्तात्करगसाध्यच्वेति | यस्य पुंसः, अद्धा 
ङश्वराऽदइमिति माच्तात्कारः स्यादिचिकित्छा च नालि खदमी- 
खरा न वेति तस्यवेखरप्राप्िरिव्यर्थः। जीवन्नेव भावनया देवत्वं 

+ यथाकामति वधे०। 
6 पर 2 



&६< रलप्रभाभासिते। [ख ०३।पा०द् | 

तमामादाय तत्परः स्यात् यावदुपास्यविषयसाक्तात्करणेन 

*"तत्फलप्रात्िरिति॥ 

काम्यास्तु यथाकामं समुचियेरन्न वा पृवदेतवं 
भावात् ॥ ६०॥ 

च्रविशिष्टफलत्वात्' इत्यस्य म्रत्युदादरणं,याखु पनः काम्यासु 

विद्यासु खय एतमेव वायु दिशां वत्सं वेद न पच्रोदं रोदिति 

स या नाम ब्रद्मत्युपास्ते यावन्नान्नो गतं तचास्य †काम- 
चारो भवतिः दति चेवमाद्यासु क्रियावददृष्टेनात्मनात्मोयं 

तत्तत् फलं साधयन्तीषु साक्तात्करणापेत्ता नास्ति ता यथा- 

कामं समुच्चोयेरन वा समुच्ीयेरन् पुवेदेलभावात्, पृवेस्या- 

विशिष्टफललात् आदित्यस्य विकल्यदेतेारभावात् ॥ 

अङ्गेषु यथाख्रयभावः । ६९ ॥ 

कमोङ्गेषु उङ्गोथादिषु ये ्राञ्रिताः प्रत्ययाः वेद् चय- 

विदिताः किंते समुचौयेरन् किं वा यथाकामं स्यरिति 

साच्तात्वु्य देपातात्तरकालं देवत्वं खाप्नोति इति श्ुन्तराथेः। 
अड्ग्रदाणामनृषटानप्रकारमृपसंहरति।| तस्मादिति। 

काम्यास्तु | तट स्छापास्तयाऽच विषयस्तासु किं विकल्य उत यथाकामं 
अनुष्टानमिति पुवेवत् संश्रये सन्यपाज्ित्वाविष्घादंग्रइवदिकल्प 
इति प्राप्तावयवाथं सिद्धान्तयति । अविश्िटेति। सयः कच्िदेतं 
वायुमेवाङ्गत्वेन कल्यितानां दिशं वत्सं वेदोपास्ते नासौ पुच्मरणनिमित्त 
रोदनं रोदिति लभते नित्यमेव जोवतपुचा भवतीव्यथः। अहंय्रद- 
दङ्ान्ते सात्तात्कारद्ारत्वम॒पाधिरिति भावः॥ 

सम्प्त्यङ्ावबद्धापास्तीनामनुानकमं वतु पुवंपच्तयति | अङ्गेषु इति। 
* ततफलं प्राप्रमिति वधे०। † यथा कामचार दति स्०। 



[ ख ०३।पा ०३ ] ष र ब्रह्य खच भाष्ये । ९६९ 

संग्ये यथाश्रयभाव इत्याद यथेषामाश्रयाः स्ताचादयः 

सम्भय भवन्त्येवं प्रत्यया श्रपि, आश्रयतन््रलात् प्रत्ययानां ॥ 

शिष्टेश्च ॥ ६२॥ 
यथया चाश्रयाः स्ताच्राद् यस्तिषु वेदेषु गशिव्यन्ते एवमा- 

अिता अपि प्रत्ययाः नोापदेश्कताऽपि कखिदिशेषोऽङ्गानां 

तद्ाश्रयाणाञ्च प्रत्ययानामित्ययेः॥ 

समाद्ारात् ॥ ६३ ॥ 
द्दाटषदनाद्धेवाऽपि चदुरुद्गीतमनुसमादरति' दति च प्रण- 

वेद्गौथेकलविज्ञानमादहाद्टादुद्गाता खकम॑ष्युत्यन्नं चतं दाचात 

कमणः प्रतिसमादधाति दति ब्रवन् वेदान्तरोादितस्व प्रत्य 

अङ्गासितत्वात् सफलत्वाच संश्यमादइ | किमिति। यथा कत्वनुष्टाने 
तदाखिताङ्गानां सम॒चिव्यानुछाननियमस्तथाङ्गानुाने तदाितेपा- 
स्तोनां तच्चियम इति खचाथः। ननु तच्चिधारणानियम डत्यच्राङ्ा- 
खितानां गादोाहइनवदनङ्गत्वमुक्तं तत् कथमनङ्गानामङ्त्वसमु चयं शङ्खे- 
तेव्युच्ते। अङ्ान्धनुषटापयन् प्रयोगविधियद्युपासनानि नानुषापयेत् 
तदि तेषां तदाञ्चिततवं व्यथेमिति मन्वानस्य शङ्केति भावः ॥ 

तदि गादोइनस्यायि समुच्चयः स्यादित्यत खाइ । शद्ेशेति। 
शिः शासनं विधानमिति यावत्। विडितत्वाविशेषात् सम्चयोा- 
ऽङ्गवदित्ययेः | मादोादनस्य तु नानृषाननियमः, चमसस्थाने विहित. 
त्वात् तच्रियमे चमसविधिवेवर्थ्यात्, उपासनानांतु न कस्य चिदङ्गस्य 
स्थान विइितत्वमिति सम्दचयनियमन विरुध्यत डति भावः॥ 
समये लङ, समादारादिति। "ऋग्वेदिनां यः प्रणवः स साम- 

वेदिनामुदूरीचः' इति छान्दोग्ये प्रणवोदूरीधयेरक्यध्यानविधिरल्ि, तस्य 

# दुरद्ौथमिति सा०। 



€ ७० रल्प्रभाभमसिते। [ ख ०३।पा ०३ | 

यस्य वेद्ान्तरोादि तपद्ाथसम्बन्धमामान्यात् सववेदेदितमप्रत्य- 

यापसंहारं खचयतोति लिङ्गद शनम् ॥ 

गुणसाधारण्यश्ुतेशच ।। ९४ ॥ 
विद्यागणच्च॒विद्याश्रयं सन्तमोद्धारं वेदचयसाधारणं 

श्रावयति, तेनेयं चयीविद्या वतते “च्रामित्याश्रावयत्येमिति 

शंसत्यो मित्युद्भायति' इति । ततखाअ्यसाधारण्यादाितसा- 

धार ण्छमिति लिङ्गदशनमेव । श्रय वा गृणसाधारण्यश्रुते- 

खेति। यदीमे कमंगणा उद्गोयादयः सवे सवप्रयोगसाधारणा 

नस्येन स्यात् ततस्तद्ाश्रयाणां प्रत्ययानां सहभावः, ते ङ्गी 

यादयः सवाङ्गयाद्िणा प्रयोगवचनेन सवं सव॑प्रयोागसाधा- 

रणाः आ्राव्यन्ते, ततश्चाश्रयसदभावात् प्रत्ययसदभावद्ति॥ 

~~~ =-= ~~~ ~~~ ~~~ 

पाला्थवादोदोढषदनादिव्यादिः हतुः शंसनस्लवादिना हाटषदन- 
ष्राब्ट्न प्रासनं लच्ते, उद्राता खरादिप्रमादात् मनदमप्यदूोधं सम्यक्- 

छतात् हाद्रसनादन्समादइरत्येव निदाघं करत्येव किल, शस्य 

मानप्रणवेन खीयोद्रौघस्यक्यध्यानवबलादित्यथः। ततः किं तचा । 

इति व्रुवच्धिति। सामवेदस्थाद्रोयध्यानस्य ऋग्वेदोक्तपणवसम्बन्धो यो 
दृटः स रख्वाङ्ानां सवेवेदान्तवितेापाल्तिसमुचये लिङ्गं परणवरूप- 
पदार्थस्योपास्तोनाच्च वेदान्तरोाक्तत्वसादृश्यात् वेदान्तरोक्ताङ्सम्बन्ध- 
स्यापि समानत्वादिव्ययेः॥ 
ॐकार स्य ध्येयस्य साघधारण्याद्पि तदाखितध्यानानां समचित्या- 

नृष्टानं गम्यत इति लिङ्ान्तरमादह। गगेति | तेनाङ्गारेण, वेदचयोक्त 
कम प्रवतत इत्ययः। अन्वयमुखेनाक्तमेवाथं बतिरेकताऽपि याचष्टे। 
अथ वेति॥ 



[अ०३।पा०द] षरा इर ब्रद्य र चभाष्ये । ९७१ 

न वा तत्सदभावाश्रुतेः॥ ६५ ॥ 

न वेति पक्तव्यावतंनम्। न यथाञ्रयभाव ्रािताना- 

सपासनानां भवितुमहंति । कुतः, तत्सदभावाश्रुतेः। यथा डि 

चिवेदौविहितानामङ्गानां स्तोचादौनां सद्भावः श्रयते शग्रहवा 

सटदोता चमसं वोन्नौयस्ताचम्पाकरोतिस्ततमनशंसतिप्रस्तातः 

सामगायदातरोतत् यज! दत्यादिना,नेवमुपासनानां सदभाव- 

अतिरस्ति। ननु प्रयोगवचन *एवासां सहभावं प्रापयति । नेति 

नमः, पुरूषा्तलादुपासनानां, प्रयोगवचनो दिक्रवथानामुद्रो- 

थादौनां सभावं प्रापयति, उङ्गोयाद्युपासनानि तु करलङ्गा- 

श्रयाण्यपि गेददनादिवत् परूषाथानीत्यवा चाम शएयग्ष्यप्रति- 

बन्धः फलम्" टृत्यच [वेरख् चांशः ३।३।४२] | यमेव चापद शा- 

रयो विशेषाऽङ्गानां तदालम्बनानां चापासनानां यदेकषां क्रल- 

थमेकषां एुरुषाथत्वमिति । परञ्च लिङ्गदयमकारणएमुपासनसद्- 

भावस्य श्तिन्यायाभावात्। न च प्रतिप्रयोगमाश्रयकाद्छ्याप- 

रुदाराद्ा्ितानामपि तथाल विज्ञातुं शक्यते, अतत्प्रयुक्तला- 

फलेच्छाया अनियमादुपास््यनियम खवमृक्तः, अङ्वत् समचयनि- 
यमे मानाभावादिति सिद्धान्तयति। नवेति। प्रयोगविधिः खल् 
साङ्गप्रघ्ानानु्ाननियामकः न त्वनङ्गानां संग्राहक इत्याद । नेति 
त्रम इति । विमतापास्तवः कतो नसम्िव्यानदेया भिन्रफलत्वाद्रोदो- 
इनवरद्ति भावः| श््श्ेव्यक्तं निरस्यति । अयमवेति। समादहा- 
रादर्गसाघारण्यश्चतञ्ेद्यक्त लङ़दयमपि मानान्तराप्राप्तस्य द्यातकं 
न खय साधक अथवादस्यत्वादित्याइ। परच्ति। गणसाघारणाय 

~~~ 

४ १ 

#एवषां दति सा०। 



९७२ रनप्रभाभासिते। [अ ०द्।पा णद्] 

दुपासनानां, आआश्रयतन््ाण्छपि दयुपास्नानि काममाश्रचाभावे 

माण्टवन्न तलाञ्चयमदभावे सदभावनियममरंन्ति तत्घहभावा- 

श्रुतेरेव । तस्मात् चथाकाममेवेापासनान्यनष्ठोयेरन् ॥ 

¢ 

दशनाच्च ॥ ६९ ॥ 
£ [ ह 2 * ॐ [| 

दशयति च श्रतिरसदभावं प्रत्ययानां ˆएवंविद्धू वे ब्रह्मा यज्ञं 

यजमानं सवेश ऊलिजाऽभिरक्ततिः इति। सर्व॑प्रत्ययापसंदारे 

ददि “सवं सवेविद्ः' दति न विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत- 

मितरेषां सङ्गीत्येत । तस्मात् यथाकाममुपासनानां समया 

विकल्पा वेति ॥ #॥ 

दति ओमच्छारौरकमी्मांसाभाखे ओओोमच्छङःरभगवत्पा- 

दकता दतीयस्याध्यायख ठतोयः पादः॥ #॥ 

खत्रस्य दितीयां बयाख्यां टूषयति। नचेति । तत्प्रयुक्तत्वाभावे तदा- 

सितत्वं कथमित्यत आइ । आश्येति। इदमेव तेषां अङ्गाखितत्वं 

यद्ङ्ाभावे सत्यसत्तवंन त्वङ्कव्यापकत्वमिति॥ 
किञ्च विदुषां ब्र्मण्टेषाग्टत्विजां पाल्यत्ववचनान्न सवापास्तोनां 

सुहप्रयोग इत्याह । दश्ंनाच्चेति। उटगवेदादिविदिताङ्लापे व्या 
ति दहामप्रायश्चित्तादि विज्ञानवक््वमे वं वित्त्वं ब्रह्मण इत्यर्थः 

इति ओआरोमत्परमदहंसपरित्राजकाचायं खीगोाविन्दानन्द्भगवत्माद- 

छता शारीरकव्याद्यायां भष्यरन्नप्रभायां टतोवयाध्यायस दटतोवः 

पाद्ः॥ °॥ 



ॐ परमात्मने नमः) 
22 

पुरुषाथाऽतः शब्दादिति वाद् रायणः ॥ ९ ॥ 

रयेदानोनैपनिषदमात्मज्ञानं किमधिकारिदारण क्म 

ष्ेवानुप्रविश्ति आरादाखित् खतन्त्रमेव परूषा्थ॑साघनं भवति 

इति मोमांसमानः सिद्धान्तेनेव तावदुपक्रमते ्पुरुषा्थीाऽतः' 

द्ति। अतः अस्मात् वेद्ान्तविदिताद्ात्मज्ञानात् खतन्ात् 

खदण्रपुस्तकोऽयं दती याध्यायस्यान्तिमः पादे ऽरनप्भाभासितेो 
वतंते, कवलटीकापुस्तकान्तरोऽप्येतद्ष्णा नास्ति, सुत रामेतत्पाद विध्एदी. 

~ = 

करयाथेमानन्द्गरिजछ्लतटीकव परिग्टहीता ततस्ाननिवेश्रिता च ॥ 
~> ०० 

9) न 

ॐ सर स्वव्य नमः| 

कमाङ्सङ्किविद्याक्तिप्रसङ्ात् ब्रद्धयन्ञानस्य कमाङ्तमाश्द्खा परि- 
इरति। पुरषाथं इति। परापसब्रदह्मविद्यानां गणेापसंहारोह्या 
परिमाण्मवधाय्ये तासां कमानपेच्तवाणामेव परुषा्धंसाधनत्वमवसर- 
प्राप्तो निरूप्यते, तत्र कमानपेच्ताणाममृषां का नामेतिकतंव्यता, नहि 
तां विना कारणतेत्याश्ङ्घा यज्ञादयः खवणादयः प्रमादयच्छविद्यो- 
त्पच्यपयोागिन्य इतिकतव्यता निरूप्यन्ते, तदभिप्र्यादहइ। अथेति | 
फलभेदाभदा विना न विद्याभदाभेदा,नचता विना गणापसंदहारा- 

नपसंदहारा, तेन प्रागेव विद्यानां पमथदहेतुत्वे दिते प्रथममोापनिषदं 

अत्मज्ञानमधिकृत्य वादि विप्रतिपच्या प्राससयम!दह | अयापनिघदमिति। 
अनेन चात्सन्नानविप्राघगन श्ास््रसखतिसङ्तिरुच्यते, सिद्धे पालवत््वे 
स्व तन्मेवेद्ः फलवदिति साधनाद्ध्यायपाद्सङ्कतिः। पवपद्ये सम- 

ष्टयपत्त[सिद्धिः, {सिद्धान्ते केवलस्य क्षानस्य कवल्यस्य साघधनतति मल्ला 

पुवपक्तमग्रो द्रायन् अदा सिदधान्तमादइ। सिदधान्तेनेति। उचख्छां 
6 1 
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परुषा्थं; सिध्यतीति वादरायण च्राचा्चा मन्यते, कुत एत- 

दवगम्यते, शब्दादित्याद। तथा दि (तरति शाकमात्मवित् 

सया ह वे तत्रं ब्रह्य वेद् ब्रह्रौव भवति ब्रह्मविदाप्राति 

परं आचार्यवान् पुरुषा वेद तस्य तावदेव चिर यावन्न विमे- 

च्येऽय सम्पद्य दति “च आत्माऽपदतपाप्नाः दृलयुपक्रम्य 'स सर्वां ख॒ 

लाकानाप्राति स्वांख॒ कामान् यस्तमात्मानमन्विद्य विजा- 

नाति आत्मा वा अरे दरषव्यःः इति चापक्रम्य “एतावदरे 

खल्वम्टतलं* इत्येवंजातीयका श्रतिविद्यायाः केवलायाः पुरू- 

षा्थदेतुल्वं ्रावयति। अथात्र परः प्रत्यवतिष्ठते॥ 

शेषत्वात् पुरूषाथवादे। यथान्येष्विति 
जमिनिः ॥ २॥ 

कटतेनात्मनः कमशेषलात् तदिन्ञानमपि त्रीद्िप्रो्त 

णादिवत् विषयद्वारेण क्म॑सम्बन्ध्यवेत्य तस्तस्सिन्नव गत प्रयोजने 

प्रतिज्ञां योजयति । अस्मादिति। तच प्रमाणं एच्छति | कुत डइति। 
खचावववेनात्तरमाह | श्रब्दादित्यादहेति । प्रमाणं विटणाति। तथा 
ीयादिना। सगुगत्रद्मच्धानस्यापि खातन्त्येण पुमथंदेतुतेति वत 
तदिषयां श्रुतिमाह । य आत्मेति। निर्गुणविवयं वाक्यान्तरमाह । 
ऋत्मेति । उक्तश्रतिषु विद्याफलयोः साध्यसाधनत्वं न भातीत्याश् ङ्क 
तयारेकपुरुषसम्बन्धसामश्यादेव तद्धीरित्या्येनाइ | कोकलाया इति। 
पुवंपच्तमवतारयति। अथेति । सिदधान्ताक्चनन्तंरमात्मन्ञाने विषये 
फलस्तिमधिृत्य मीमांसकशोाद्वतीव्यधः॥ 

पुरुषाथवाद् इत्यचाथग्रहणं तन्लेगापात्तं, तेन परुषाथयवादरोाऽथ- 
वाद् इति द्ध्व्यं। तत््वन्ञानं कमाङ्कटदारा प्रयोगविधिना देय. 
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आत्मज्ञाने या फलश्रतिः साऽथवाद इति जैमिनिराचायी ` 

मन्यते। यथयान्यषु द्रव्यसंस्कारकमंसु यस्य पणमयी जृह्- 

भवति न स पापं ज्ञाकं प्रटणोति यदाङ्क चक्रव श्वाटव्यस्य 

ङ्के यत् प्रयाजानुयाजा ईज्यन्ते वमं वा एतत् यज्ञस्य क्रियते 

कमं यजमानस्य भादव्याभिश्त्ये' इत्येवंजातीयका फलभ्रति- 

रथंवादस्तदत् । कथं पनरस्यानारभ्याघोतस्वात्मज्ञानस्य प्रक- 

रणादोनामन्यतमेनापि देतुना विना क्रतुप्रवेश आश्ङ्मुते। 

कटंदारोण तदिज्ञानस्य वाक्यात् क्रतुसम्बन्धेः दति चेत्, न, 

वाक्यविनियागानुपपत्तेः। अव्यभिचारिणा डि केनचित् दारो 

णानारभ्याघीतनामपि वाक्यनिमिनत्तः क्रतुसम्बन्धाऽवकल्यते 

मादोयमानकमाङ्कचाखयणशासरसिद्धत्वात् यजमानसंव्काराञ्चनादि. 
वदिति मत्वा एषत्वादिव्येतद्याचष्टे। कटंत्वेनेति | तक््वन्नानं प्रयोगवि- 
धिनाऽऽदेयं साध्यफलाक्तिग्रन्यत्वे सति कमाङ्गाखयणात् प्रणम यीत्वा- 
दिवदिति प्रयोगः। खतन््फलस्य कथं प्राच्तणादिवत कमङ्तेत्याषङ्क 
पुरुषाथंवाद् इत्यम्या्थमाह । इद्त इति । वेदायजिन्ञासायां 
तत्चनिणयाथं संशवादिप्रतिभासो गुरोरग्रे श्ष्व्यिण दश्ंनोयः, गुरूणा 
च तन्चिरासेन तक्वमाविव्करणीयमिति शिदाचार दष्रयितुं जेमिनि- 
ग्रद्णं न प्रतिपच्ततया शिष्यस्य तदयोगात् | पफलखतेरथवाद्त्वे 
खचितं दृद्धान्तं वयाचद्े। यथघेति। पणमयी्र्ये यजमानस्याञ्ननादि- 
संस्कारे प्रयाजादिकर्मसु च कमेण फलश्चुतीराइ। यस्येत्यादिना। 
सा च फलश्चुतिनं फलपरा पालवत्क्रत्वथत्वात् पणंतादः फलष्रोषत्वा- 
योगाद्तः सार्थवाद् र्वेति प्णमयीत्वाधिकरके समथितं, तयात्म- 

ज्ञानेऽपि फलश्रुतिरथवाद ख्व स्यादिव्यादइ। तददिति। विनियो. 
जकमानाभावात् आात्मधियोाऽनङ्गत्वात् तच फलश्तिनोाथवाद इति 
शङ्कते, कथयमिति। प्रकरणादिना क्रत्वसम्बन्धेऽपि जुह्ृदारा पण॑- 

6 ॥ 
+ 
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क्ता तु व्यभिचारि द्वारं ल्ैकिकवेदिककर्मसाधारण्धात, 

तस्मान्न तद्भारेणात्यन्ञानस्य क्रतुसम्बन्धसिरद्धिरिति। न, वयति- 

रेकविन्नानस्य वेदिकंभ्यः क्मभ्योाऽन्यचान्पयोगात्, न दहि 

दे व्यतिरिक्तात्मविज्ञानं लाकिकषु कम॑खपयज्यते, स्वदया 

दृ्टाथग्ररत््युपपन्तेः, वेदिकंषु त् देदपातात्तरकालफलेषु देद- 

व्यतिरिक्तात्मदिन्ञानमन्तरेण प्र्तिनापपद्यत इन्युपयज्यते 

व्यतिरेक विज्ञानं । नन्वपदहतपाप्रलादि विशेषणादसंसायात्म- 

विषचमैपनिषदं दशनं न प्रत्यङ्ग स्यात् न, प्रियादिसंख- 

मयीत्वस्य वाक्चात् कतुसम्बन्धवद्ात्मधियोऽपि कर्टदारा वेदान्तवाक्वातः 
कातुसङ्गतरिति पव॑वाद्याद। कचति। सिद्धान्ती दुषयति। र्ति 

तद्व विढणाति। अव्यभिचारिणा जवद्ात्मन्नाने कचवाव्यभि- 

चारि दार{मित्याण्र द्याह । क्तात | तस्य वयभिचारित्वे फलमाह । 

तस्मादिति । किंददहा{तरिक्तात्मन्ञानस्य कमाङुत्वं विनियाजकाभा.. 
वात् निरस्यते कद्चापदतपाप्रत्लादिविरेषता संसाय्यं।त्मविषयाप- 
{म्षट्क्षानम्यति ठकल्याद्यं पववाद्) दूषयति | नेति। तस्य विषय. 

हारा त्य्वनप्रवष्रात् न कमङ्त्वं {नघेद्ध ए़क्यमित्यथः। लाकिक- 

कम्गाऽयि कम्त्नत् वदिककमंवत् कटटद्वारेणाति{रक्तन्नानापेच्तेति 

षा्तैः साधारर्[मत्याशङ्धाद। न होति) सवेति व्यतिरेकन्ञाना- 
्ानयेारित्यथः। तहिं वेदिकारन्यपि कमाणि कमत्वादितसरवन्न ति. 
रेकन्ञानापेच्ताणीत्याश्रद्धयादह। वेदिकेखिति। कारीय्थादिनिदतत्यथें 
दे दपरातत्यादि वि्रषणं | दितोयमालम्बते | नन्विति। अनुपयेोगित्वात् 
विरोधित्वाच्च तस्य न कत्वङ्तति भावः। इत्वपेच्ितं रूप इित्वान्यद्- 
विवरत्तितिमित्याद | नेत्यादिना । जायादीनामात्मा्त्वेन परिवत्वमुक्का 
ऋत्मा द्रद्व्यङति वदता जायाद्ना भाग्येन सूचितस्य ससारिणा 

भाक्तरव दद्व्यतत्वामद्, भोत्तीज्ञानच्च कमदखूपयुक्तमता भाक्यतिरिक्त- 
मात्मरल्पं न सखातमित्य्ः अपदतपाप्रवादिविशणएषणस्य भोाक्तय्ये- 
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चितस्य संसारिण एवात्मना द्रटव्यलापदेशात्, श्रपदतपाश- 

त्वादि विभरेषणन्त् स्तुत्यथं भविष्ति । ननु तच तच प्रसाधित 

मेतदधिकमसंसारि ब्रह्य जगत्कारणं, तदेव संसारिण आत्मनः 

पारमा्थ्किं सखरूपमुपनिषत्मृपदिश्बत इति। सत्यं प्रसाधितं 

तस्येव तु स्यणानिखननवत् फ़लद्वारणाक्तेपप्रतिसमाधाने क्रि- 

येते दाच्याय॥ 

आचार द् शनात् ॥ ₹े॥ 

"जनका द ैदेदा बह्धदक्तिणेन यज्ञनजे' 'यच्छमाणेो प्र भग- 

वन्ताऽदमस्मि' दूत्येवमादोनि ब्रह्मविदामपि अन्यपरेषु वाक्येषु 

कम॑सब्बन्धद्शेनानि भवन्ति। तयोद्ालकादीनामपि पत्रानु- 

युक्तत्वादतिरिक्तमात्मरूपमेदटव्यमित्याणश ह्लयाइ । अपदतेति । जन्मादि. 
खूचमारभ्य तच तचाप्रपच्चब्रद्यात्मपरता वद्ान्तानामक्ता तत् कथय- 

मपडइतपाद्तवादिकी+नस्य स्तत्यथतति शङ्कते नन्विति। अधिक- 

निति विश्षणादाग्र्कितंदेतं वारयति | तद्र्वेति | संसारिणा{संसा- 
र) खरसरू्पमिति व्याहति प्रत्याह । पारमाधथिकमिति। रेके प्रमाणं 

पुवाक्तं खचयति । उपनिघत्खिति । पृवपत्तात्तेपं समाधत्ते । सय 
मिव्यादिना । फलद्ारेगेत्यात्मनज्ञानं वेदान्तानां तत् कत्वथं वेति 
विचारेगेव्य्थः। साधितय्येवाक्तेपसमाधिभ्वां साधनस्य पलमाइ | 
दाच्छेयेति ॥ 

किञ्च जनकादोनां विद्यया सह कमाचरणदश्नान्न केवलिव विद्या 
नाच्तद्ेतुरतः सदानृ्धानं विद्यायाः खातन्त्याभावेन कमीाङ्ते लिङ्क- 
मित्यादइ | आचारेति। चं वाचषे । जनका इति| विरहानाम- 
धिपतिजंनकोा नाम राजा बड्दच्तिणसंन्ञेन यद्धेनाश्वमेयेन वा बद्ध. 
दचत्तिणायुक्तेन पुरा कदाचिदोजे यागं छतवान् | कैकोयस्य रात्ता 
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शामनादिद्भनात् गादंससम्बन्धोाऽवगम्यते। केवलात् चेत 

ज्ञानात् परूषाथसिद्धिः स्यात् किमथमनेकायाससमन्वितानि 

कमाणि ते कुः, अकः चेन्मधु विन्देत किमथं पर्वतं ब्रजेत् 

द्रति न्यायात् ॥ 

तच्छतः ॥ ४॥ 

"यदेव विद्यया कराति श्रद्भूयेापनिषदा तदेव वीयंवन्तर 

भवतिः इति च कर्मेषलश्रवणात् विद्यायाः न केवलाया; 

परुषाथेदेतुलं ॥ 

समन्वारम्भणात् ॥ ५॥ 

विद्याक्मणो समन्वारभेते इति च विद्याकमंणेाः 

फलारम्भे साद्ित्यदशनात् न खा तन्त्य विद्यायाः ॥ 

ब्रह्मविदो वाक्यमादइ। यच्छमाग इति। विद्याधिनः समागतान् 
प्राचीनष्ालादीोन भगवन्त इति सम्नाध्याहं यच्छमाणाऽस्मि ततख् 
कतिचित् दिनान्यासध्वमिति राजेोक्तवानियथः। उक्तवाक्यानि विद्या- 

यानि न कमायानीव्याश्रङ्काहइ। अन्येति। इतश ब्रह्मविदामस्ति 

कार्मसङ़{तटित्याद्। तथेति। अआददिपदन व्यासयाज्वल्क्यादिसंग्रइः, 

दितीयेन भाग्यानण्रासनाद्योा गण्यन्ते, कमं छतं विद्द्धिरव कि 

दित्येतावता विद्यश्रक्तरपङवायएगात् कवलव सा मक्तोदतुरित्याश- 

द्याह । कंवलादिति। अल्पायासमुपायं इित्वान कोऽपि मदायासं 

तमाजियेत इव्यच ला[किकन्धायमाहइ। अकं चेदिति। समीपवचनोा- 

$कष्राब्ट्ः ॥ 
न कोवलं विद्याया लिङ्गादोव कर्माङ्गत्वं, किन्त टतीयाश्रुतेरपीयाइ। 

तदिति । सूचाथं विदधणाति। यद्बेति॥ 

इतन खतना विद्या पमचदेतुरित्यादइ। समन्वारम्भणादिति। 



[ख ०३।पा ०8] शङ्कर ब्रह्मखचभाव्ये। € € 

तदत विधानात् ॥ ६ ॥ 
#) [५ [रत् (1 त १ 

्राचायक्लात् वेद्मधघोत्य यथाविधानं गुरा: कमाति- 

शेषेणाभिसमादत्य कुटुम्बे प्रचा देशे खाध्यायमधोयानः' दति 
ॐ + क ५४ £ ५ 

चवजातोयका अतिः समस्तवेद्ाथविज्ञानवतः कमाधिकारं 

दशंयति। तस्मादपि न विज्ञानस्य खातन्तयेण फलदेतुलवं। नन्व- 

चाधोल्येत्यध्ययनमाचं उदस्य श्रूयते नाथैविज्ञानं। नैष दाषः, 

दृष्टायलात् | वेदाध्ययनमथाववबेाधपयंन्तमिति ख्ितं॥ 

नियमा ॥ ७ ॥ 

“क वन्नैवेद कमणि जिजीविषेच्छतं समाः। 

एवं त्यि नान्यथेताऽस्ि न कमं लिप्यते नरे'॥ दति- 

खचं विणति। तमिव्यादिना। तं परलाकं व्रजन्तं विद्याकम॑णी 
समन्गच्छत इति यावत् ॥ 

खातन्त्ये लिङ्गान्तरमाहइ। तदत इति। तद्याकरोाति। खाचा- 

य्थति। तस्य कुल ग्रटहमपनयनं छत्वा तत् प्राल्यनन्तरः गसः खुखघा- 

ल्प कमं विधायातिश्षेण एदि कालेन यथाविधानं पविचपाणित्व 

प्ाद्युखत्वाद्विधानमनतिक्रम्य वेदमधौानन्तरमभिसमारव्य ब्रत 

विसगे छत्वा दारानादव् कुटुम्बे गाद्ंस्ये स्थितः खुचो देशे खाभ्या- 
चाध्ययनं कुवन् कमन्तराणि च र्वि्ितानि च यथाण्क्ति कुवीणे 
ब्रद्यलाकमभिरुम्पद्यत इत्यथः । अध्ययनशब्दस्य यथाञतमथें हत्वा 
श्रङ्कते|। नन्विति । अध्ययनवि्धंरवघातादिविधिवद्ढ्ा्थत्वादथाव- 
बाधान्ता वापारोऽस्तीति प्रथमे तन्त्रे समर्थितमित्यादं | नेत्यादिना ॥ 

स्तख्चन खतन्त्ा विद्या पुमथद्ेतुरित्यादहइ। नियमाच्येति। नियमं 
विभजते । कुवच्रिति। इद र्दद्दे शतं समाः शतसह्याकान् संवत्छ॒रान् 
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©, # १ # व तथा “एतदे जरामर्यं सत्रं यद्रा जरया वा द्येवास्मान् 

म॒च्यते ग्टल्युना वा" दत्येवंजातीयकानिचयमाद््पि कर्म॑शेषलमेव 

विद्याया इत्येवं प्राप्न प्रतिविघत्त॥ 

~ 1 ̂ न=, + ¢ अधिकेपद् शान्तु वाद् रायणस्येवं तदशनात् ॥ ८ ॥ 

तुशब्दात् पक्चा विपरिवतेते। दुक्तं शेषलात् पुरूषा्थवादः" 

दूति [वे°खु०३।४।२] तन्नो पपद्यते। कस्मात्, अधिकोपदेशात् । 

यदि संसायवात्मा शारीरः कता भाक्ता च शरोरमाचव्यतिरे- 

कंण वेदान्तेषुपदिष्टः स्यात् ततो वणितेन प्रकारेण फल भ्रुतेरथै- 

वादलं, अधिकन्त॒ शारीरादात्मनाऽसंसारोश्वरः कट्टा दि- 

संसारधमंरदिताऽपदतपाद्मलादि विशेषण: परमात्मा वेद्ये 

जिजीविषेत् तत्कमाणि कुर्व॑न्नेवेति नियमविधिः, ख्वन्त्वयि नरे वतं- 
माने सत्यस्ुभं क्म न लिप्यते, तेन त्वं न लिप्यसं इति यावत् | इतच् 
प्रकारादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति यता न कमलेपः स्यादिव्य्थः| 
निवमान्तरमाइ। तयेति । जराम जरामरणावधिकं | तदेव 
विष्दयति। जरयति। आत्यादिभिरात्मधियः सिद्धं कमोङ्गत्वे तत्पा- 
लेनेव फलवत्वमि्युपसं ह तुमतीलक्तं। पुव पत्तमनूद् सिद्धान्तयति । 
रर्क्बमति॥ 

खचं योजयति । तुश्ब्दादिति। पच्तविपरिव्तमानमेव पच्तमनृद्ध 
द्रयति। यदिति। ऋअनुपपत्तिद्देतुं प्रस्मपुवंकमाह। कस्मादिति। 
च्धिकोापरेशं यतिरेकतो द्श्रयति। यदोौति। यः कती काङ्ग नासै 
वेदान्तवेद्या यच्च ब्रद्ध तद्वेद्यं न तत्कमाङ्गमतस्तजन्ञानस्य कतः ष्रोषता 
कुतस्तरां फलश्रुतेरथंवादतेत्यथंः। ब्रद्याकधीनं कतुप्रयागविधिना- 
पादया तद्िराधित्वादादीयमानादितदामविरेोध्यनुदितद्ामवदिति 
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नापदिश्यते उद न्तेषु । न च तदज्ञानं कम॑णां प्रवर्तकं भवति 

प्रत्यत तत्कमीण्येच्छिन तोति वच्यति “उपमदंञ्च' इत्यत्र 

[वे०्ख०३।४।९६]) तस्मात् “परुषाथाऽतः शब्दात्" इति 

[वे०ख्०२।४।९]। यन्तं भगवता बादरायणस्य तत्त्व 

तिष्ठति न शेषत्प्रडतिभिरलाभासैखालयितुं शकते तथा 

दि तमधिकं शारीरादीश्वरमात्मानं दश्यन्ति श्रुतयः 

"यः स्वजनः सर्ववित् भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति दयैः" 

मद्वयं वज्रमुद्यतं (एतख वा अच्तरस्य प्रशासने गामि 

"तदैत्तत बद्धस्यां प्रजायेयेति तत्तेजाऽखजतः दत्येवमाद्याः। 

यत्त॒ प्रियादिसंखचितस्य संसारिण एवात्मना वेद्यतयानुक- 
` क्क +) ४ वः [स 

षणं “त्रात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवतिः शज्राद्या वा अर् 

द्रष्टव्यः" यः प्राणेन प्राणितिसत अत्मा सर्वान्तरा यच एषोा- 

ऽक्तिणि पृरूषो दृ श्वते' इत्युपक्रम्य (एतन्त्वेव ते श्रयेऽनुव्या- 
^ भ~ € ने 3 

ख्यास्यामिः दति चेवमादि, तदपि “श्र मदतोा श्रतख निः- 
------ --- -- - ------~ 

मत्वाह | प्र्युतेति । वादरायणस्येव्यादि याच । तस्मादिति । उक्ता- 
त्मन्ञानस्य कतुशेवत्वायागर्तच्छब्दाथः | अधिकोापदेशासिद्धिमाण््य 
तदप्रानादिल्वनेन प्यादइ। तथा इीति। कत्वपे[च्ततं रूपं हिता- 
न्यद्ात्मरूपमनिटमिद्यत्त तत्रा । यत्विति । आत्मनस्तु कामायेव्यपक- 
म्यात्मा वा खरे दधव्यदति वाव्ं ब्रद्योपदिदिच्तायां सत्यामेव त्रद्या- 
त्मकाभिप्रावमिव्यच्र वाक्श्रोघमाइ। अस्येति । यः प्रारेनेव्यादिवा- 
क्यमप्येक्वपरः इत्यत्र वाव्यष्रेवं दश्र॑ंयति। योऽणनायेति। य र्षा 
ऽत्िगीव्या{दिवाक्यमपि तथेव्यस्सिन्नय शवानगग्यमाद। परमिति। 
उक्तैः शषः संसारिण यदधिकं त्रद्म तस्येपदिदिच्तायां सथामेव 
ऋणा जीवस्याच्यन्तभेदाभावधिया द्यादिवाक्यमिति क्रत्वनपत्तित- 

6 ६ 
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खसितमेतत् यदृग्वेदो यजवदः" धेाऽश्नायापिपासे शाकं मेदं 

जरां ग्ल्युमल्येति परं ज्यातिरूपसम्पद्य खेन रूपेणाभिनिष्य- 

द्यतेस उत्तमः परूषः' दत्येवमादिभिवाक्यगेषेः सत्यामेवाधि- 

कापदिदित्तायां नात्यन्तभेदाभिप्रायमित्यविरोाधः, पारमे 

रमेव डि शारीरस्य पारमार्थिकं खरूपस्पाधिछछतन्त् शा- 

ररतं "तत्तमसि नान्याऽताऽल्ति द्रष्टा दत्येवमादिश्रुतिभ्वः। 
£ ~>, त ~ 

सव्चेतत् विस्तरोणासप्राभिः परस्तात् तच तच निर्णत ॥ 

¢ 9 

तुल्यन्त् दशन ॥ € ॥। 

यदुक्तमाचारदशंनात् कमेषा विदयेत्यच ब्रूमः, ठल्य- 

माचारदरभनमकर्मगेषलेऽपि विद्यायाः। तथा दि श्रतिभवति 

"एतद्ध स्म प तदिदास च्राङकेषयः कारयेचाः किमया वय- 

मच्मेव्यामदे किमथौ वयं यच्छामदहे एतद्धस्म वेतत् पूवं वि- 

„3 17 02 -1 , 

मात्मरूपं वेदान्तेषु विवत्तितमित्युपगमे न कचित् विरोधोऽखीति 

योजना । कुता जीवब्रद्यक्यं मियो विराधादिव्याश्ङ्ख तात्िका विरा- 

घा नास्तोत्यादइ 1 पारमेखरमिति | प्ातिभासिकस्त विरोाधस्तात्त्िका- 

मेदाविरोधीति मत्वाह । उपाधीति। जीवस्य तात्िक, रूप त्र्म- 

वेद्यच आ[{तसंवादमाद। तत्वमिति सम्पदादिविवयं तत्मादि- 

वाक्यं न वस्तविषयमित्याश्ङ्गादइ। सवञ्चंति॥ 

पसाक्तं लिङ्दणनं प्रत्याह । तुल्यन्त्वति | उक्तमनृद्य खूचमूृत्तरत्वन 

योजयति। यदिव्याद्ना। इतख् विद्यायाः न शवतत्याङह । याज्ञव- 

ल्केति | आदिशब्देन खुकादयोा ग््यन्ते। कथं तेषामकम्मनिषतं 

वदा | रखुतावद्दिति। उभयथा लिङ्कद्शंने संश्यमाशङ्खया परकीय. 

सिद्धानामन्ययासिद्धिं वक्तमारभते। अपि चेति । तच यच्छमाण 

। 
। 



[ख ०३।पा ०8४] एए इर ब्रद्ध रच भाप्ये । ९८३ 

दां साऽभभिदाचं न जदवाश्चक्रिरो एतं वै तमात्मानं विदिला 

ब्राह्यणा; पतरैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च यू 

त्यायाय भिक्ताच्यं चरन्ति दत्येवंजातोयका। याज्ञवल्कया- 

दीनामपि ब्रह्मविदामकमनिष्टलं दूश्यते "एतावद् र खल्वम्द- 

तल्रभिति दाक्रा याज्ञवल्वयः प्रवत्राजः दत्येवमादिश्रतिभ्यः | 

अ्रपिच "यच्छमाणा इवे मगवन्ताऽहमस्मिः दत्येतलिङ्गर्शंनं 

वैशानरविद्याविषयं, सम्भवति च सापाधिकायां ब्रह्मविद्यायां 

कमंसाद्दित्यदण्नं न त्रचापि कमाङ्वमस्ति प्रकरणद्यभा- 

वात् । यत् पुनरुक्तं "तच्छ्रुतेः" इत्यच ब्रूमः॥ 

असावेचिकी ॥ १० ॥ 

"यदेव विद्यया करोति इत्येषा अतिन सवेविद्याविषया 

प्रकृतविद्याभिसम्बन्धात्, प्रता चोद्गोयविद्या “च्रामिल्येतद्- 

त्रमुङ्गोयरपासौोतः दृत्यत्र [का०। 

इत्यादिलिङ्कद् एं नस्यान्यथासिद्िमाद । यच्छमाण डति | तचरापि 
विद्यात्वान्न कमेसाडित्यमन्यथा ब्रद्यविद्यायामपि तत्मरसङ्गादित्यागश्- 
च्याइ । सम्भवतोति। तदं वेश्वानरविद्याया न खातन्त्यण फलवत्त्वं 
कमेङ्त्वाङ्गोकारात्तचाद। न त्विति। येवाच्च ब्रद्यविदामपि कर्म॑ 
दृश्यते, न तत्तेषां कम तद्धि चोादनालच्तणं तेषाच्चादंममाभिमाना- 
भावे च चोद्नाभावात् कथद्धिदनुवत्तंमानमपि तदाभासमाचरमिति 
भावः। परोक्तं खूतिमनृद्य तदुत्तरत्वेन खचमवतारयति । यदिति। 
 तदिभजते। वदेवेति । विद्याणब्दस्य सामान्यविषघयस्य विरेवा- 

कङ्कस्य प्राकरणिकविश्रेण चरितार्थत्वादिति देतुमाद। प्रल्ल- 
तति | अखात्मधियस्तच्ात्वश्ङ्कं प्रत्या । प्रसृता चेति ॥ 

6 एर 2 
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विभागः शतवत् ।। ११॥ 
यद्यघ्यक्तं ^तं विद्याकमंणो समन्वारभेते इत्येतत् समन्ा- 

रम्भउचनमस्ातन्त्ये विद्याया लिङ्गमिति तत् प्रह्युच्यते, विभा- 

गाऽच द्रष्टः विद्या चन्यं पुरुषं षमन्वारभते कमोान्यसिति 

शतवत्, यथया शतमाभ्यां दौयतामित्युक्तं विभज्य दीयते 

पञ्चाशदेकस्मे पञ्चाश्दपरस्मै तदत् नचेदं समन्वार म्भवचनं 

म॒मन्तुविषयं इतिनु कामयमानः, इति संखारिविषयलेापसं- 

हारात्, श्रथ कामयमानः" इति च मुमुचो प्रथगुपक्रमात्। 

तच संसारिविषया विद्या विदिता प्रतिषिद्धा च परिग्टद्यते 

विशेशाभावात्, कर्मापि विदितं प्रतिषिद्धच्च यथाप्राप्तान्- 
वादिलात्। एवं सत्यविभागेनापोदं समन्ारस्भवचनमवक- 

च्यते। यच्चाक्तं (तद्वता विधानात्" इत्यत उत्तरं पठति॥ 

कोनो ननन्म् 

परकीयं लिङ्ान्तर दूषयति । विभाग इति चाद्यमनद्योत्तर- 

त्न सखूचं व्याचष्े। यद्यपौव्यादिना। सामान्यश्चता कथं विभाग 

स्यात्तच सदृङ्ान्तमादइ। प्रतवदिति। समन्वारम्भवचनस्य मुमुच्तु- 
विषयत्वं उपेत्य कमसादिव्येन तल्तिङ्गं विभागादिव्यक्तं, इदानीम- 
म॒म॒च्ततिषयत्वाद विभाग्येऽपि न दरूवणमिद्याद्। न चेति। तस्या 
ममच्तविषयत्वे इदेत्वन्तरमाइ | अथति। संसारविषय तं विद्ये्या- 

दिवाक्ये विद्याश्न्दाथमादइ। तचेति। उद्ूरौयादिविषया विहिता 

विद्या प्रतिखिदडधा च नभ्मस््लीदशनाद्रूपा। तघाभतकमसादहचय्था- 

दपि तथाविधेव विद्येव्याद। कमापीति। प्रते वाक्येऽपि विद्या 

कमगारविष्रषोापाद्ाने इेतुमादइ। यथेति । उक्तायवाक्यस्य संसारि- 

विषयत्वे फलितमाह । खवमिति । लिङ्ान्तरमनूद्य खूचमादत्ते। 
यदेति । यदेतद् क्तमित्य धः ॥ 

द 
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अध्ययनमात्रवतः | १९२॥ 

'अआचायकूलात् वेदमधीत्य इत्यचाध्ययनमाचस्य ्रवणणाद- 

ष्ययनमाचवत एव कमविधिरित्यध्यवस्यामः । नन्वेवं सत्यविद- 

त्वादनधिकारः कमसु प्रसज्येत । नेष दोषः, न वयमध्ययन- 

प्रभवं कमावबोाधनमधिकारकारणं वारथामः किं तद्यौप- 

निषद् मात्मज्ञानं खातन्तयेणेव प्रयोजनवत् प्रतोयमानं न 

कमाधिकारकारणएतां प्रतिपद्यत इत्येतावत् प्रतिपादयामः, 

यथा च न क्रवन्तरनज्ञानं क्रलन्तराधिकारिणापेच्छते एव- 

मेतदपि द्रष्टव्यमिति। यदणयक्तं निवमाच' इति च्रच्नाभि- 

धौयते॥ 

नाविशेषात् ॥ १३॥ 

"कु वननेवेह कमाणि जिजोविषेत्' इत्येवमादिषु नियमश्रव- 

णेषु न विदुषद्ति विशेषोऽस्ति विशेषेण नियमविघानात् ॥ 

सच विख्राति। खचायति। माचग्रहगेना्ज्ञानमाचं यवच्छ्ि- 

त्रमिति मन्वानः शङ्कते। नन्विति। अविद्त्वात् विद्याद्वीनत्वादिति 
यावत्| माचग्रगणमात्मन्नानापेत्तं न कम्मावनेाधापेत्तं इत्याद 
नेव्यादिना। वेदाथत्वादात्मनः तजज्ञानमपि कमावबाघवदधिकारे- 
ऽपे च्तितव्यमिव्याश्ङ्खाङइ । यथेति । पुवंखचव्याख्यासमाप्तावितिशब्दः | 
लिङ्गान्तरमनद्य खचान्तरमादत्ते | वद्पोति॥ 

्तविदददिषयं निवमविधानमिति बयाचद्े। कुवंञ्निति। 



€ ए रल्प्रभाभासित। [ख ०३।पा ०४ | 

सतुतयेऽनुमतिवा । ९४ ॥ 

“कु वन्नेवेड कमणि! दत्यचापरोा विशेष आख्यायते, यद्यप्यच 

प्रकरणएसामथ्यात् विद्धानेव कुतेनिति सम्बध्यते, तथापि विद्या- 

स्त॒तये कमानज्ञानमेतत् द्रष्टव्यं, न कमं क्ष्यते नरे" इति 

दि वच्छति । एतदुक्तं भवति यावन्नीवं कमं कुवत्यपि पृरूषे 

विदुषिन कमं लेपाय भवति विद्यासामथ्यादिति। तदेवं विद्या 

स्ट यते ॥ 
क~~ कामकारेण चके ।॥ ९५ ॥ 

रपि चैक विद्धांसः प्रत्यरीकतविद्याफलाः सन्तस्तदवष्ट- 

म्भात् फलान्तरसाधनेषु प्रादिषु प्रयाजनाभावं पराग्टशन्ति, 

कामकारणेति। भ्रुतिभ॑वति वाजसनेविनां “एतद्ध ख वे तत् 

पँ विद्धांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिय्थामे येषां 

विद्द्विषयत्वमुपेव्य परिहारान्तरमाह । स्ततय इति। र्वं तदं 
प्रकरणमभमममिति मत्वा सूचं विभजते। कुवंत्रेवेति । विशेषमेव 
विश्रदयति। यद्यपीति । स्तव्यं कमेनुच्ानमित्यच वाक्वशेषमन्- 
कूलयति | नेति। तथापि कथं स्ततिस्तचाद । रखतदिति। र्वं कमे 
कुर्बत्यपि त्वयि नेता ब्र्यभावात् विद्यागम्यादन्यथा संसारापत्ति- 
रस्ति यता न कमं लिप्यते इति योजनां ग्रदीलोपसंहरति। तदे 
वमिति ॥ 

पुरवपच्ते देतूनेवमुन्मथ्य खपच्ते हेत्वन्तरमादइ | कामेति । डत 
विद्याया न कमीङ्गतेति चकारायमाहइ। अपि चेति। खेच्छातः 
कमसाधनप्रजादित्यागलिङ्गादपि विद्यायाः खातन््युमिति देलन्तरुमेव 
स्फारयति। खक इति| येषां नोाऽस्माकमयमपरोत्तः सत्रात्माऽयं 

[क वा, १4 कि क छः ` पा ` 
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नोऽयमात्माऽयं लकः" इति। अनुभवारूढमेव च विद्याफलं 

न क्रियाफलवत् कालान्तरभावीत्यसछृद्ा वेदितं, अताऽपि न 

विद्यायाः क्म॑भेषलं नापि तदिषयायाः फलश्रुतेरयथारथलं 

शक्यमाञ्रयितु ॥ 

उपमं च ॥ १९ ॥ 

श्रपिचकमाधिकारदेताः क्रियाकारकफललच्षणस्य सम- 

स्तस्य प्रपञ्चस्याविद्याछतस्य विद्यासामण्यात् खरूपापमदमा- 

मनन्ति "यच लख सवमा्यैवाश्ठत् तत् कन कं पश्येत् तत् 

कंन कं जिघ्रेत्" इत्यादिना, वेद्ान्तादितात्मज्ञानपूविकान्त् 

कमाधिकारसिद्धिं प्रत्याशासानस्य कम॑ाधिकारोच्छित्तिरेव 

प्रसज्येत, तस्ममादपि.खातन् विद्यायाः ॥ 

लोकः प्र्यच्तं फलन्ते वयं किं प्रजया करिष्याम इति निखित्याभि- 
होचादि न ङतवन्त इत्यथंः। मात्तस्याटृदट्फलत्वात् कथंम्त्नात्वनिख- 
यात् प्रजादिव्यागसिडिस्तचादइ। अनुभवेति | ब्रद्यघीनं कतुप्रयोग- 
विधिना देया कत्वङ्कसम्बन्धित्वेऽपि फलान्तरयागित्वात् गेदोदहन- - 
वदिति मत्वाद। अताईपीति॥ 

चधिकापदेष्ादित्यतच्रात्मनोाष्रनावाद्यत्ययात् तदधीनं क्माङ्मि- 
त्यक्तमिदानीमश्रषक्रियादिविभागोपमद्कत्वादपि न कमोङ्मिव्याद। 
उपमदच्चेति। रतश्चात्मधोनं कमोङ्मिति चकारार्थमाहइ। अपि 
चेति । देत्वन्तरं स्फारयति | कम{त | विद्यासाम््थात् प्रपञ्चोपमर्दै 
फलितमाह । वंदान्तेति । आत्मन्नानस्यादीयमानक्रत्वङ्कविरोधित्वे 
फलितं निगमयति । तस्मादिति॥ 
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ऊद्धरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७॥ 

ऊद्रेतःसु चाथ्रमेषु विद्या श्रुयते, न च तच कमीङ्गलं 

विद्याया उपपद्यते कमभावात्, न दयद्चिहाचादोनि वैदि- 

कानि कमाणि तेषां सन्ति। स्यादेतत् ऊद्धरोतस ्ाथ्रमान 

श्रुयन्ते वेद दति तदपि नास्ति तेऽपि दि वैदिकेषु शब्देष्वव- 

गम्यन्ते चया घम॑स्कन्धाः ध्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते 

"तपःञ्द्धे ये द्युपवसन्त्यर ्े,“एतमेव प्र तराजिनेा लोकमिच्छन्तः 

प्रतरजन्ति, "ब्रह्म चयादेव प्रत्रजेत' इत्येवमादिपु । म्रतिपन्नाम्रति- 

पन्नगादख्यानामप्राक्लतानपाङ्लतणाना च्च द्रेतस्तं श्रतिरति- 

भ्रसिद्धं तस्मादपि खातन्त्यृ विद्याया दरति॥ | 

विद्ाखातन्त्यं हेत्वन्तरमाइ । उद्धरेतःखिन्नि। विद्याकर्मणी ना- 
ङाङ्गिभूते भियो व्यतिरेकित्वाटतुगमननेष्छिकव्रतवदिति मला योज- 
यति। ऊद्कत्यादिना। तथापि कथं कमाङ्त्वं विद्याया व्ासेध्यते 
तचराह । न चेति । तेषामपि सलानादिकमीस्तोव्याशद्भादइ। न इोति। 
नाधितानुदखनच्या तत्सद्भावेऽयि वदिकाम्नहाचाद्यभावात् कत्वङ्कता 
ज्ञानस्येत्यथः। शब्दे हीति खूचावयवव्यारत्यामाशङ्गामादइ। स्या- 
दिति | खचावयवेनेत्तरमाहइ। तदपीति। कमानधिक्लतान्धादि- ` 
विषय पारस्त्रज्यमिव्याणएद्ादह। प्रतिपच्नति। णापाकरणे खति- 

सतिन्यां प्ट इ स्थस्यवपराक्लतणच यस्यवाद्धरतःएन्दितमयनासमाचाया- 
पलच्तितं पास्त्रज्यभिाश्ङ्ञाह। अपाल्लतति। साच्तादिधिश्ति- 
विराघेऽथवादखतिस्मन्योबाध्यतेत्यभिपे्ेक्तं। रतीति | खतित्रद्य- 
चयादव प्रत्रजेदित्यद्या दशिता, स्मतिस्त यस्याखमविकल्पमेकं ब्रवते 

यमिच्छेत् तमावश्दित्याद्योादादहाया। ऊद्धरेतःखाखमेष विद्यायाः 
सिद्धा फलितमादइ । त्मादिति। तस्याः खातन्त्ये केवलायाः सिद्धा 
मक्तिः फलितेति वक्तमितोत्यक्तं॥ 
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परामशं जेमिनिर ओदना चापवदति हि ॥ १८ ॥ 
"चयो धमेखकन्धाः'दत्यादया ये शब्दा ऊद्धरेतसामाअ्रमार्णा 

सद्धावायादाइताः न ते तप््रतिपादनाय प्रभवन्ति, यतः परा- 

मर्भंमेषु शब्देष्वा्रमान्तराणणं जैमिनिराचा््ौ मन्यते न विधि, 

कुतः, न चच लिडदौनामन्यतमखेदनाशब्दाऽस्ति । अथा- 

न्तरपरतञ्चेतेषां प्रत्येकरपलभ्यते, चयो धर्मस्कन्धा इत्यत 

तावद्यज्ञाऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव दितीयः, ब्रह्म 

चाव्याचार्खयंकुलवासो ठतीयोाऽत्यन्तमात्मानमा चार््यकुलेऽवसा- 

दयन् स्वै एते पुष्लका भवन्तोति परामरशंपूवैकमा- 

अ्रमाणामनात्यन्तिकफललत्वं सङ्ोत्यात्यन्तिकफलतया ब्रह्मषं- 

स्थता. स्यते ब्रह्मखंस्ेऽग्डतलमेतिः इति । ननु परामशेऽप्या- 

यवाधिकरणावान्तरख्चगाच्तेपलच्तणां सङ्गति विवच्छन्नाच्िपति । 

परममिति । ऊद्धरेतःएब्दितं पारसित्राज्यं नानष्टेयमनण्यं वति 

स्नान्तिप्रमाणम्लत्वाभ्यां सन्देहे प्वपच्तयति। चय ईति। अच ए- 

स्रो यसम्यगज्ञानस्यान्तरङ्सरधनप्रसङ्ादनष्टुवमच्यत इति स्फटा पा- 

टादिसङ्तिः। पवेपच्ते पारित्रजकं विद्याप्रसिद्धेविभ्वमत्वात्तस्याः न 

खातन्तयुं सिद्धिः, सिद्धान्ते तस्यास्तच प्रामाणिकत्वात् तत्सिद्धिरिति 
सखोछत्य परमण जमिनिरिति च्ाख्याय इत्वाकाङ्कायामचोद्नेति 
इदेतुत्वेन व्याचष्टे | कुत इति। पषा प्रपिद्धभाग इतिवत् कल्यतां 

विधिरित्याण्द्खु ब्रद्मसंश्यतादिविधिपस्त्वात् वाक्यजातस्य नवमिति 

चश्रब्दाथमादहइ। अथयान्तरेति। तच ब्रद्यमसंश्यतादिविधिपस्त्वं चय 

इत्यादिवाक्यस्य साध्यति | चय इत्यादिना | अन्यच विहितस्यान्यतर 

यरमण्रादन्यत्र विधिकल्यनादिद्धेव कल्पना लघ्वीव्याश्रङ्कते। नन्वि. 

ति। प्ररामण्रस्यानुवादासख्यस्य पुरावादापेत्तत्वात् तदश्ादाख्रमप्रती. 
© 4. 
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श्रमा गम्यन्ते एव, सत्यं गम्यन्ते, सत्याचाराभ्यान्त् तेषां 

प्रसिद्धिनं प्रत्यक्चायाः श्रुतेः, अतश्च प्रत्यचतश्रुतिविरोषे सत्य- 

नादरणीयास्त भविव्यन््यनधिृतविषया वा। नन् गारंख्य- 

मपि सदेवेाद्धरोताभिः पराष्टष्टं यज्ञाऽध्ययनं दानमिति 

प्रथम दति, सत्यमेवं तथापियो ग्टदस्ये प्रत्येवार्चिदडाचादौनां 

कमणां विधानात् अ्रुतिप्रसिद्धूमेव तदस्तित्वं, तस्मात् स्ठत्ययथं 

एवायं परामश न चादनार्थः। अपि चापवदति डि प्रत्यक्ता 

रुतिराश्रमान्तरं वीरा वा एष देवानां योऽ्चिमृदानयते 

आचाव्याय प्रियं घनमादहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छतीनाप- 

चस्य लाकोाऽस्तोति तत् सवं पश्वा विदुः" इत्येवमाद्या । तथा 

"ये चेमेऽरण्ठे श्रद्धातप इत्युपासते तपः्द्धे ये युपवसन्यरण्ठे 

तिमङ्गेकरोति । सव्यमिति | तहिं तदिषयख्रतेरन्धच्राखितत्वात् 

गार्वमिव्याशद्खादइ। स्मतीति। त्यारपि अतिमलत्वात् विधियक्त- 
श्यति कल्प नादिद्धेव तत्कल्पने लाघवमित्याण्रद्धयाद | अतख्ेति। 

पत्यत्तश्चतिया वञ्जी वादि श्रतिः | निरुलम्बनत्वात् कथमपि सालम्बनत्वं 
यक्तमिति कल्यनान्तरमाह। अनधिकतेति | ये$न्धादयोा नि्यादि- 
कमेसखनधिकछतास्तदिषया चखाख्मान्तरस्मतयस्तदाचाराखेत्यथः। खा- 

शखमान्तसराणां परामश़ऽपि गादइस्थ्यवत् प्रामाखिकत्वसिडधेरनषणयतेति 

ष्रङ्कते। नन्विति | परगमशसाम्यमङ्ोकरोति। सव्यमिति। तहि 

प्रामाणिकत्वे नानद्ुयत्वमपि तुच्यं स्यादिव्याश्रङ्खुन परामशंमाच्ात् 
गादइस्ण्यसि्धिरपि तु प्रत्यच्तश्चतिविध्ानादिति विषमा | तथा- 

पोति | गादस्थमेकमेव खातमिति स्थिते ब्रद्यसंस्यतास्तत्ययमेव चय 

इव्याद्याञ्चमान्तरवचनमिन्युपसंहरति | तस्मादिति । निन्द्यमानत्वात् 
चाश्रमान्तसमननुद्ेयमि्याद । अपि चेति | तच चावयव योज- 
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इति च दवयानापदेशेा नाश्रमान्तरोापदेशः। सन्धिग्धञ्चा- 

्रमान्तराभिधानं (तप एव दितीयः इत्येवमादिषु । तथा 

"एतमेव प्रत्राजिने लाकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' दति सेाकसंस्तवा- 
ऽयं न पारित्राज्यविधिः। नन् ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदिति वि- 
स्यष्टमिद् प्रत्यत्तं पारित्राज्यविधानं जावालानां । सत्यमेवमेतट् 

अनपेच्छय वेतां श्रतिमयं विचार इति द्रष्टयं॥ 

अनुषटेयं वाद् रायणः साम्यश्चेः ॥ १९ ॥ 

अरनुष्टेयमाश्रमान्तरं वादरायण ्राचायैौ मन्यते, वेदेषु 
अ्रवणादश्रिदेत्रादीनाञ्चावश्यानष्टेयलात्तदिरोधादनयिरुता- 
नष्टेयमाश्रमान्तरमिति दी्मां मतिं निराकरोति गार॑ख्य- 

यति । अखपवदतोति। तच चय इव्यादिवाक्यस्यान्धाघंत्वमुक्ता वाक्या- 
न्तरस्यापि तददेवाधान्तरपरत्वमादह । तयेति । ते विरजामभिस- 
म्भवन्ति रूष्यदारेण ते विरजाः प्रयान्तीति वाक्वशेषादवयानोाक्ति- 

परं तदित्ययः चछाञ्मवाचकश्रब्दाभावाचायान्तरपरत्वमित्याद | 
सन्दिग्धं चेति । प्रत्रजन्तोत्याश्चमवाचिशब्ददृदेरनख्ेयं पासित्राज्यं 
व्याश द्खयाद । तथेति । र्वं विश्धिऽवमात्मलाका येनेदं सात्तात्- 

कुतं मिच्छन्तो दुरनुेयामपि प्रव्रज्यां कुवेन्तोति तिनं तददिवयो 
विश्िवत्तमानापद्श्णदिव्ययः। पृवंपच्तमाचत्तिपति। नन्विति | प्र्यत्त- 
विधानमङ्ोकरोति। स्यमिति । तदि पृवपत्तासिदिरिव्याश्द्ख 
नास्तीर्ं विद्ानमिति छत्वा चिन्तेयभिग्यादह । अनपेच्छेति ॥ 

सिदधान्तदधचमवतय्यं व्याकरोति | अनषद्वमिति। पवंपच्तमन- 

भाव्य तच्चिरासप्रतिन्नां विद्णाति। वेदङ्ति। तच्च प्रत्रपुवंकं देतु 
माद । कुत इति। तस्यात्तरांमाद्। समाना होति | तस्यैव ता. 

6 ¢ 2 
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वदेवाश्रमान्तरमष्यनिच्छता प्रतिपत्तयमिति मन्यमानः) कुतः, 

साम्यश्रतेः, समाना दि गारंख्ेनाश्रमान्तरस्य परामशेश्रुति- 

ट्श्थते “चये धर्मस्कन्धाः" इत्याद्या, यथेद भ्रत्यन्तर विदितमेव 

गादख्ये पराश्टष्टमेवमाश्रमान्तरमपोति प्रतिपत्तव्यं, यथा च 

शासान्तरप्राप्रयारेव निवोतप्राचोनावोतयोाः परामश उप 

वोतविधिपरे वाक्ये, तस्मात् ठतच्यमनष्ेयलं गादंख्येनाश्र- 

मान्तरस्य । तथा (एतमेव प्रत्राजिने लाकमिच्छन्तः प्रनज- 

न्ति" दत्यस्य वेदानु वचनादिभिः समभिव्याहारः “ ये चेमेऽरण्े 

श्रद्धातप इत्युपासते इत्यस्य च पञ्चाभ्रिविद्यचा । यत्तक्तं तप 

एव दितोयः इत्यादिव्वा्रमान्तराभिधानं सन्दिग्धमिति । 

----- - 

त्यी माद | यथेति । चये धम॑खवन्धा इव्यचोदधरेतसः खमा 
अत्यन्तरसिद्धा र्व परगग््यन्ते रतद्दाक्यपराग्र्त्वात् गादस्थवदि- 

त्यथः | परामश्रस्य विधिपवकत्वे टददखन्तमादह। यथेति । निवीतं 

मन्व्याणं प्राचीनावीतं पिदटणामुपवेतं द्वानामुपव्ययते द्ेवलच्छममेवं 
तत् कुरूत इव्यत्रोपवोतविधिपरे वाक्वे विध्यन्तरसिद्धयोरेव निवीत- 
प्राचीनावीतयायंधा परामशः तथात्रापीलत्तसार्थः। निवीतं मनु- 
स्यागामित्यादिदषंपणेमासयोः श्रतं, तचापवीतं विधीयत खवेतरये- 
स्त विधिर्थवादोा वेति संशये सत्यपूवायलाभात् मनवष्यश्ब्द्स्य च 

मनष्यप्राघान्यवादित्वादाति्ये कमणि निवीतं पिब्ये च प्राचीनावीत- 

मिति प्राप्ते मनष्याणां करियासु साकयब्याय कर्ठलभ्विवस््रधारणस्य वा 

द् हाद्धबन्धनस्य वा निवीतस्य प्राप्तत्वात् प्राचौनावोतस्य च पिदयन्ञ 

वाक्यान्तरेण प्राप्तेस्तदनवादन निवीतमित्यादिः उपवीतं स्तातुमथवाद्ः 

डति प्राच्यां मीमांसायां खित, तथेव परामश्शरतावपि चयदत्याद्यायां 
गाददस्वद्ाश्रमान्तरमपि विहितमेवान्यच पराम्टश्यते तस्य विध्यपे- 

च्तत्वादिग्ययैः। साम्यश्चतफलमाहइ | तस्मादिति | चय इव्यचाश्चमा- 
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नेष दोषः, निथ्यकारणसद्भावात्।, चसा धमंसकन्धा इति 

दि स्कन्ध चिलं प्रतिज्ञातं न च यज्ञादयो श्रयांसा धमा उत्प- 

त्तिभिन्नाः सन्ताऽन्यचाश्चमसम्बन्धात् चिलेऽन्तभावयितुं शक्य- 

न्ते। तच यज्ञादिलिङ्धा खदाश्रम एको धर्मस्कन्धा निदिष्टः, 

ब्रह्म चारोति च स्पष्ट च्राश्रमनिदेशः तप इत्यपि कोाऽन्यस्तपः- 

प्रधानाद्ा्रमाद्धमेस्कन्धाऽभ्युपगम्येत श्ये चमेऽरण्धे' दति चा- 

रष्घलिङ्गात् श्रद्धातपाभ्यामाश्रमग्टहीतिः। तस्मात् परामश- 

ऽप्यनष्टेवमाश्रमान्तरं ॥ 

विधिवा धारणवत् ॥ २० ॥ 
विधिवायमाञअ्रमान्तरस्यन परामशंमात्रं। ननु विधिला- 

न्तरस्य गाहंस्थ्येन साम्यश्रतिरक्ता सम्प्रति पासित्राज्यवाक्ये सम्यञ्च 
तिमा । तयेति । अस्येति पास्त्राज्योक्तिः विचेवसाहित्यादस्यापि 
विधेयतेव्यथैः । वाक्यान्तरेऽपि साम्यश्चुतिमाइ। ये चेति। अस्येति 
वानप्रस्योक्तिः। वियेयपञ्चाभिविद्यया तस्य सद्ाक्तिरल्ि तेन तददोव 
वानप्स्यमनृषेयमित्ययः। परोत्तिमृद्धाव् प्रया । वच्वित्यादिना| 
किं तच्धिश्चयकरणं तदाद । चय डति। स्वान्धशब्दम्य समदवाचिल- 
$पि चित्वप्रतिन्ञा स्यादिव्याशङ्खादइ। न चेति| यजेत दद्यादि्यायु- 
त्पत्तिविधिभिन्नाः सन्ता बद्वा धमा नाखमसम्बन्धमन्तरेण चित्वे$- 
न्तभावयितुं शक्न्ते। यद्याश्नमपरः सान्धग्रब्दो न स्यान्न स्यात्तता 
यज्ञादीनां चित्वं तेषां अधिकत्वादतः स्वन्धश्ब्दस्य समूदाथयोागात् 
चित्वमेव स्कन्धानामाञख्ममत्वनिश्चायकमिव्ययः। कथं तद्दि तेवामा- 
खअमाशां विभागक्तच्रादइ ! तचेति | वावक्यान्तरे$पि निश्चायकं दष 
यति | ये चेति। परोक्तं निरस्य खमतमुपसंहरति । तस्मादिति॥ 

पररामशमुपेयानरेवत्वमुक्तमिदानीं विधिरेवावमिव्यादइ। विधि- 
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भ्युपगमे एकवाक्चताप्रतोतिरूपरुध्येत प्रतो चते चाचैकवाक्यता 

पण्यलाकफलास््यो धमरकन्धाः ब्रह्मसंस्छता लग्टतचफलेति । 

सत्यमेतत्, सतोमयपि लेकवाक्वताप्रतौतिं परित्यज्य विधिरेवा- 

भ्युपगन्तव्यः, अपूवतवादिष्यन्तरस्वादश्रनात् विसखष्टाच्चाश्रमान्त- 

प्रत्ययात् गुणवाद कल्यनयेकवा क्यलप्रयोजनानुपपन्तेः घारण- 

वत्, यया “श्रघस्तात् समिधं धारयन्ननुद्रदेदुपरि दिदेवेभ्ये 

धारयति" इत्यच सख्त्यामप्यघ्ाधारणनेकवाक्यताप्रतीतै विधी- 

यत एवापरिधारणएमपवंलात् । तथा चोक्तं शेषलक्षणे “वि- 

वति | प्रतिज्ञां विभजते। विधिरिति । स्मव्याचारयोाराञ्रमचतुरय- 

निविद्ध्योभ्नान्तित्वायोगात मलकल्पनायां विधियक्तवाक्यकल्पनात 

लघीयः चय इत्यादिष्वाञख्मविधिकल्यनमिति भावः। अल्प फलत्वे- 

नाखमच्यनिन्दया तब्रद्यसंष्यतास्ततेरेकवाक्यत्वनिखयात् तद्धङ्गेनाचा- 
खमविधिकल्पनमयुक्घामिति शङ्कते ¦ नन्वति | ख्कवाक्ताधोरेव कथं 
तचाद् | प्रतीयते चेति। रकवाक्यत्वसम्भेवे तद्धेदोा न यक्तिमानित्य- 
नेकरोाति | सत्यमिति । खाश्माणं पवेसिदधेरभावात् ततपरामश्रनं 

स्ततेरयेागाद्कवाक्यतेवाचायक्तत्याद। सतीमपीति। किञ्च विधि- 

यक्तवाक्चान्तरकल्पनायामासखमान्तराणं विहितत्वापगमापसक्तया ख- 

पत्त दानात् तत्कल्पनादि् हइ वाभीष्ट वाक्ये विधिमाचकल्यना यक्तव्याइ। 

विष्यन्तरस्येति | किञ्च मख्यमाञ्रमान्तरप्रत्ययन््यक्ता सतति लच्तगेक- 

वाक्वत्वकल्यनायागात् वाक्वभेदन विधिरवायमित्यादह। विस्पद्ा- 

चति । खकवाक्यतान्ञानेऽपि ततव्यागेनाप्वाथविशा ददान्तमादइ। 
धारणावदिति। महापिदटयज्ने दिद्टगताभिहाचं च खतं वाक्वमू- 
दाहइरति | अधस्तादिति। उदाइरगव्याख्योपयगित्वेन वाक्यस्या- 
भोदख्मथेमादइ। अचेति । प्रकृते कमविषेषे खचि प्रत्तिप्तं हविरा- 
इवनोयं प्रतिपदा नीयते तदा पिचे हेमे तस्य इविषोऽधस्तात् समिधं 
धास्यन्रनदरवेदिव्यच्राघधारणस्य विदितलत्वादुपरि इीति तच्छेषान्- 
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धिस्त धारणेऽपूठेलवात्' दति, तददि दाप्याश्रमपरामशंश्रुतिवि- 

धिरेवेति कस्यते । यदापि परामशं एवायमाश्रमान्तराणां 

तदापि ब्रह्मसंस्थता तावल्संस्तवसामथ्या द् वश्वविघेयाऽभ्यपगन्तव्या। 

खाच किं चतु््वीश्रमेषु यस्य कस्यचिदाराखित् परित्राजक- 

स्येवेति विवेक्तव्यं, यदि च ब्रहमचाय्यान्तेव्वा्रमेषु पराण्टश्यमा- 

नेषु परित्राजकाऽपि पराखष्टस्ततञख्चतुखामप्याञ्चमाणं परा- 

सटष्टला विशेषाद नाश्रमिलानु पत्तेश्च यः कञिखतुव्वाश्चसेषु ब्र- 

= 
वादतया तद्कवाक्यत्वसिद्धावप्यपरि्टात् समिद्धार्णस्यापूर्वत्वात् द्वे 
हामे वाक्वभेदं छत्वा तदिघीयत इत्यर्थः| उक्तेऽ्यं तार्यं सूच. 
मुदाइरति। तयेति । उपरि हि देवभ्येः धारयतीग्यचोपरि धारणं 
विधीयते न वेति सन्देह धारयतीति वत्तेमानापदश्ादुपरि हीति 
हिशव्दश्चतेखापरि समिधः प्राप्तेहंविषञाम्यद्दिंतव्रवयत्वेन येन केना- 
च्छादनप्राप्ता खग्दण्डे समिघमपसग्टद्यानदवतोति वाक्वान्तरप्राप्त- 
समि्नियमनात् अनवाद न विधिरिति पाप्तं खगदण्डेसमिधमप- 

सग्छद्येति हविषः प्रागदशसमिद्धारण्स्य प्राप्तत्वेपि तस्मादुपरि 
तद्धारणस्य अप्राप्नेभंक्ता हिशब्दं पञ्चमलकारेण विधिरेवायमिव्याह। 
विधिस्विति | टदन्तमक्का दाङन्तिकमाइ। तद्वदिति । परामश 
पत्तमेवावलम्ब्याखमाणं परामण्ऽपि पासित्राज्यस्य विधिरेष्टयेा- 

ऽन्यथा स्तृव्ययेगरादित्याद | यद्ति| त्रद्यसंस्थता यावत् स्तयते तदि- 
शोयत इति न्यायात् विधेयत्वेऽपि पास्त्राज्यस्य किं स्थादित्याशङ्क 
तदथ विचारमदतार्यति। सा चेति । पत्तदयस्य निर्वीजत्वात 
नेद्ः विचाग्यमिव्याणएद्खा विचाय्यश्नता परित्राजकाऽपि पराग्रद्ान 

वेति विकल्य द्यमनुद्य प्रवमपच्तवयाक्षिमाहइ। यदीति। पराण्टद्ध- 
त्वाविरेषाच चतुष्वाञख्मेषु यः कचित् ब्रद्मसंस्धो भविष्यतीति सम्ब- 
न्धः । ब्रद्यसंस्थाऽनाख्रमी कस्मात् न स्यादि्ाशटद्घानाश्रमित्वस्य नि. 
न्द्यमानल्वादिव्याद । ऋअनाञ्रमित्वेति। दितीयमनूद्य तत्पच्व्यासि. 
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हासस्य भविव्यति अथ न पराण्टष्टस्ततः परिशिख्यमाणः 

परित्राडेव ब्रह्मसंस्य इति सेक्छति, तच तपःशब्देन वैखानस- 

ग्रादिणा पराष्टष्टः परित्राडपोति केचित्, तद् युक्तं, न दहि 
सत्यां गता वानप्रस्थविश्ेषणेन परित्राजकोां ग्रदणएमररति 

यथाच ब्र्मचारिग्रडमेधिनावसाधारणेनैवस्सेन स्वेन विशेषणेन 

विश्रेषितावेवं भि्तवैखानसावपोति चुक्रं । तपञ्चासाधारणेा 

धमा वानप्रख्ानां कायक्तशप्रधानलात्तपःशब्दस्य तच रूढेः, 

भक्तास्तु धर्म दृन्द्रियमंयमादिलक्षणा नेव तपःशब्देनाभि- 

लप्येत, चतुषटुन च प्रसिद्धा आआश्रमास्विलेन परागटश्यन्त इत्य- 

न्याय्ये । ्रपि च भेदव्यपदेशाऽच भवति 'चय एते पण्यलाक- 

भाजः एकाऽग्टतवभाक् इति । एयक च व्यपदे शाऽवकल्यते, 

माइ । अथेति | पच्तयोाः सम्भावनया विचारारम्भमृक्ता युवंपत्त- 
माद । तेति | परित्राजकस्यापि यमनियमादितपःसम्भवादित्यथैः। 
अआश्माणामेकेकण्टो ऽसाधारणधमरूपद्रनायोापक्रमस्तदन् सारेगोप- 
संद्धारस्य युक्तात्वात्तपःश्ब्देन नोाभयग्रदणमिति दूषयति | तदि- 
ति। किं तहिं युक्तं तदाद । यथेति। कस्तद तपःशब्दार्थः त- 
चाह । तपरश्वेति। तेषां ततप्रधानत्वेऽपि तपःशब्द्स्य साधारणं 
किञ्च स्यात्तचाह | तपः्ब्दस्येति । तस्य छच्छादो रुच्रेरन्यच तदभा- 
वात्तेन वानप्रस्थ खव पराग्टश्यत इत्यर्थः। कथं तदि परित्राजक- 
धमंऽपि तपःश्ब्दप्रयोगस्तच्राद् । भिच्तेस्िति । इत पुवै परि- 
त्राजकोा नाक्त इत्याह । चतुषटैनेति। न डि परसिडसंस्यामेदषु 
संख्यान्तराक्तियुक्तत्यथः । एयगुक्तिसामथ्याद्पि प्रछताश्रमचयाति- 
रिक्ते ब्रद्यसंस्थ सत्याद । अपि चेति । भेदव्यपदेष़रेऽपि कथंयक्- 
त्वं तचा । एकत्वे चेति । सवं र्ते पुण्यलेका इत्च भिच्रपि 
परगद्धेत्तप्य ब्रद्यसंश्यत्वाभावात् अग्टतत्वभवेति न पुणयलोा कत्वं 
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न द्येवम्भवति देवदत्तयज्ञदत्तो मन्दप्रज्ञावन्यतर स्तुतये मेहा- 

प्रज्ञ इति, भवति लवं देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रज्ञा विष्णमि- 

चस्तु महाप्रज्ञ दति। तस्मात् पुवै चय च्राश्रमिणः पुष्छलाक- 

भाजः परिशिव्यमाणः परित्राडग्टतलभाक् । कथं पनब्रेह्य- 

संस्थशब्दा योगात् प्रवत्तमानः सवच सम्भवन् परित्राजक 

एवावतिष्ठेत, रुक्छभ्यपगमे वाश्रममाचाद्क्डतवप्राप्रेज्ञानान- 

यंक्यप्रसङ्ग दति भ्रत्राच्यते ब्रह्मसंस्य दति हि ब्रह्मणि परि- 

समाप्तिरनन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठलमभिधोौ यते, तच्च चयाणा- 

माश्रमाणां न सम्भवति खाश्रमविदितकम्मोननष्टाने प्रत्यवाय- 

श्रवणात्, परित्राजकस्य तु सवंकमे्न्य(सात् प्रत्यवायो न संम्भ- 

वति ्रननष्ठाननिमित्तः) भरमदमादिस्तु तदोयो धमा ब्रह्म 

संस्यताया उपादलकोा न विरोधी। ब्रह्मनिष्ठलरमेव डि तस 

~~~ ~ 

विरोधात्र च तपःशब्देन भित्तारपि ग्रद्धे तदजंनं युक्तमेव इति 
प्रखतानां कात्खंन परामश्रौात् तस्मात् भेदोत्तया एथकत्वमेवेत्यर्थः। 
अटथ क्त्वे भेदोक्तिरयुक्तेत्यच दद्ान्तमाह। नहीति। एथकत्वे तु 
तदुक्तिरयुक्तेयादइ । भवतीति| न चावस्ामेदाप्रच्तवा दृरटन्तदाद्धा- 
न्तिकयेः सिडिः अएकत्वेऽपि वाचं, सति कम्मित्वे मन्दप्रज्ञत्वे च 
ब्रद्यसंस्ताया मदा प्र्नत्वस्य चायोगात् एयकत्वप्रवयादिति मलत्वोप- 
संहरति । तस्मादिति । किमेव ब्रद्यसंख्यश्ब्दा योगिकोा रू वेति 
विकल्यादयेन परित्राजकमाचविषयतेति शङ्कते । कथमिति | दि- 
तीयं निराद। रूपएीति। यगिकत्वमुपेत्य परिहरति। अचेति। 
यथोक्तं ब्रद्धसंस्यत्वमन्येषां अपि .सिष्यतीयाश्रङ्कादइ। तच्चेति तुल्यं 
सट्रयासिनेाऽपि तस्याञ्चमकमाननुष्ाने पद्यवायित्वं तत् कुताऽस्य ब्रद्य- 
संख्यत्वं तत्राह । परित्राजकययेति । तस्यापि शमदमाद्यन खेयमिति 
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शमद्माद्युपटंडितं खाश्रमविहितं कमं, यज्ञादि चेतरेषां 

तद्धतिक्रमे च तस्य प्रत्यवायः, तथा च न्यास इति ब्रह्मा 

ब्रह्मा दि परः परो डि ब्रह्माः (तानि वा एतान्यवराणि 

तपांसि न्यास एवात्यरेचयत् ववेदान्तविज्ञानसुनिखिताथाः 

सब्यासखयोगाद्यतयः श्एद्धस्वाःः इत्याद्याः श्तयः, तय 

"तद्ुद्ध यस्तदात्मान स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः इत्याद्या ब्रह्मसंख्छस् 

कुता ब्रह्यसंस्थतेव्याग द्याह । शमेति | तच देतु, ब्र्येति। शमाद्- 
ब्रद्य संस्थताङ्त्वात्र तददिरोधितेव्यथः| ग्ररदस्थादीनामपि ब्रद्यसंख्थत्वा- 
विरोध्येव खाश्रमविहितं क्मव्याशद्धयाद। यन्ति तानि हि रा- 
गाद्याच्िप्तानि, न च रागादमतां ब्र्यसंस्तति भावः। शमदमाचु- 
पतं ब्रद्यनिरूलमेव सन्यासिनः खाखमकमत्यक्तं, तदकरणे तस्य 

प्रत्यवायित्वं व्वम्प्रदाथविवेकायवेति स्मतरित्याह। तदिति। चका- 

रादितरषामपि तत्तदाञ्चमकमातिक्रमे प्रत्यवायित्वमकुवेन् विहितं 

कमत्यादिस्मतिरपि ख्ते। सन्यासिनः सवंकमत्यागेन ब्रद्यसंसख्थत्व- 
मेव खाञ्मकमत्यच मानमाह । तथाचंति। न्यासः सन्यासो ब्रद्येति 

श्तयते। तच देतुमाद | ब्रद्या होति । हिरणगभा डि खुतिस्म् तिषु 
पराऽभीष्टः, तथापि कथं सद््यासस्तदातमकस्तदाद। परो इति 

तस्य परत्वे हेतुः, ब्रद्धेति । तद्धी हेतुत्वात् परा यस्मात् ख्ष सन्यास- 

स्तस्मात् तब्रद्यी्यधः। तस्य परत्वं सोरयति। तानीति। पुवाक्तानि 
सत्यादीनि प्रसिद्धानि तानि ज्ञानद्ोनान्यवराणयेतानि तपांसि निक्ल- 
त्वद्तुत्वात् न्यास रवेभ्योऽतिरिक्तः ष्टा ब्रह्मसंखतादाराग्टतत्व- 
इेतुत्वादित्यर्थः। तस्य क्मान्तराभावे वाक्यान्तरमाह । वेद्ान्तेति। 
खुद्धबृद्धयो विरक्ताः सच्यासयेागात् वेदान्तविच्नानेन सुनिञिताथोः। 
मच्यन्त इति वचनात् कमान्तराभावः सन्यासिनां भातीव्यथेः। 
“न कमणा न प्रजया" इत्याद्या भूवस्यः ख्र॒तयाऽच सन्तीति वक्तमादि- 
पद । तस्मिन् ब्रह्मणि बृद्धिमना येषां ते तधा। तदेव ब्रह्मात्मा खरूपं 
येषां ते तद्ात्मानः। तचेव निखयेन स्थितिमादइ। तन्निष्ठा इति। 

न (वी (को, = ॥ ऋ 
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कमोाभावं दशंयन्ति। तस्पात् परित्राजकस्याश्रममाचादनष्ट- 

तलप्रापरेज्ञानानथक्यप्रसङ्ग इत्येषोऽपि दोषो नावतरति। त- 

देवं परामशऽपोतरेषामाश्रमाणां पारिव्राज्यं ताव॑द्ह्यसंस्ता- 

लक्षणं लभ्यत एव । च्रनपेच्येव जावालश्रतिमाञ्रमान्तरवि- 

धायिनौमयमाचाेण विचारः प्रवत्तिंतः, विद्यते एव ला- 

्रमान्तरविधिश्चतिः प्रत्या शब्रह्मचयं समाष्य टी भवेत् 

गरदो ग्तवा वनी भवेत् वनोश्धूला प्रब्रजेत् यदि वेतरथा ब्रह्म 

चयादेव प्रत्रजेत् खदाडा वनाद्वा! दइति। नचेयं ्रतिरनधि- 

छतविषया शक्या वक्तु, अविशेषश्रवणात् एयग्विघानाचानयधि- 

विषयान्तरपराग्टश्यं व्यावत्तयति। तदिति । यथोक्तान्यपि कमाणि 
परिदाय! डइव्यादिस्मतसंग्रदहाथमादिपदं। उक्तखतिस्मतितात्पग्यमाइह। 

ब्रद्ये ति | ब्रद्यसस्थणन्द् स्य पस्त्राजकं रूफ्मिपत्यापसंदइरति। तस्मा- 

दिति। यथा गदस्थण्ब्दस्य यागिकत्वे सव्यतिप्रसङ्परिदह्ारावा- 
शरमविश्राषे रूएत्वेऽपि न गाहस्थमा तात् पुखलेकंप्राप्तिः किन्तु 
यथेोक्ताम्िद्ाचादिकरणात् तथा परसित्राजकस्यापि ब्रह्य संस्थस्य वा- 
क्ार्थसाच्तात्कारद्वारेगेव मख्यमम्टतत्वमिति कुता ऋानानयंक्यमि- 
त्यर्थः। रख्वमेकद्{्रमतं प्रत्याख्याय ब्रद्यसंस्थब्दस्य परित्राजक- 
विषयत्वे स्धिते संस्तवसाम्थ्यात् ब्रद्यसंस्थत्वं पास्त्राज्यमितरपरा- 
मर्ेऽपि विधेघमिति परमप्ररतमुपसंदइरुति | तदेवमिति। शिव्य- 
बद्धिविकाश्ाथे परामश्श्रतिमाशि् कत्वा चिन्तया । विचारः कत्वा 
चिन्तामद्भाटयति | अनप्च्येति| यदि वेतस्येति ब्रह्मच धित- 
सयव पासरत्राज्यच्छा गादस्थ्यवराग्यं दवयागात् यदि स्यादित्यथ 

यतन धिद्लतान्धादिविषवः सन्यासः स्यादिति तचादइ। न चेति। अवि. 

षेषश्{तरसति बाधके न विष्रवसङ्गाचमदंतीत्य्थः। इतश्चेदः वाक 
नानधिकतविषयमिव्यादइ। एयगिति। अनधिक्लतानां सन्यासस्येति 
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१००० र्लप्रभाभासिते। [ ख ०दे।पा०९] 

छतानां । श्रथ पनरव तरतो वाऽत्रतीवा स्ञातकोा वाऽक्ञातके 

वात्सन्नाग्रिरनश्िकोा वाः इत्यादिना ब्रह्मज्ञानपरिपाकाङ्लाच 

पारिव्राज्यस्य नानधिकङृतविषयलवं, तच दशयति अथ परि- 

बराट् विवणवासा मृण्डाऽपरि ग्रहः ् टचिरद्रो दी मैक्ताणे ब्रह्म 
ग्याय भवतिः इति। तस्मात् सिद्धा ऊद्खरेतस ्राश्रमाः, 

रिद्धच्चाद्धरतःखु विधानाद्धिद्यायाः खातन््ृभिति ॥ 

स्ततिमाचमुपादएनादिति चेन्नापृबत्वात् ॥ २१ ॥ 

स एष रसानां रसतमः परमः पराद्याऽष्टमे यदुद्गीथः 

द्यमेवर्म्यिः साम श्रयं वाव लाक एषोाऽग्रिखितः तदिद- 

ष्ेषः । व्रती गोदानादिवेद्त्रतवान्, अव्रती तददिपरीतः । खातक गर् 
कुलनिदत्तिरूपः लानानन्तरमपि गुरुश्ुखषापरः, तददिपरीताऽलात- 
कः | उत्स॒न्राभमिम्टतभायः पृवेमेवाभिपस्ग्रहरिता वा परित्रिजेदिति 

कमाधिकारप्रतिपत्तिदहोनानामपि सल्यासस्य एयगक्तनं वाक्यमनधि- 
छतविषयमित्ययः। सच्यासविधघेरनधिक्ताविषयत्वे इत्वन्तर माद । 

ब्रद्येति । खवणादिदारा सन््यासस्य ब्रद्मज्ञानद्ाच््या थैत्वं प्रकरणादि. 
सिद्धं तेन सम्थस्येवाधिकारस्तसिचचित्य्थः। पारिव्राज्यस्य तब्रद्मधी- 
दाच्यौ्थत्वे तिं प्रमाणयति । तच्वेति । ब्र्मभूयाय तत्छाच्तात्का- 
रायव्यथः। अन्तगंभिंताधिकर्णाथमुपरुदरति। तस्मादिति। प्रा 
माणिकत्वं तच्छब्दाथेः। तेषां प्रमितत्वे$पि प्रछते किं जातमिव्या- 
श्रद्खा प्रथमाधिकरणायं निगमयति । सिद्धेति ॥ 

अनषेयसाम्श्चतेराश्रमान्तरमनृषटेयतया विधेयमिन्युक्ता, सम्प्रति 
रसतमत्वादीनामङ्गाशितत्वेनेयमेव जडरित्यादिस्ततितुल्यतया स्तव्य 
यंत्वमित्याश्रङ्खा प्रत्या । स्ततीति। अधिकरणस्य विषयं वदन् वा. 
कानि पठति। सति र्षा भूतानां एधिवी रसः एयिया ापो- 



[ख ०३।पा ०४] षाङ्र ब्रह्य खचभाष्ये | १००९ 

मेवेक्यमियमेव एथिवी' [1००] इत्येवंजातोयकाः अतय: 

किमुङ्गोयादिस्ठुत्यथो ्रदाखिदुपासनविध्य्ी इत्यस्मिन् संशये 

स्ठत्यथा इति युक्त, उद्गोयादीनि कमोङ्गान्युपादाय श्रवणात्, 

यथा (द्यमेव एथिवी जूह्रादित्यः कूम: खलाक अदवनोयः' 

दृत्याद्या जद्वादिस्ठत्यथास्तददिति च्नेत्याद । न स्ठति- 
माचमासां ्रुतोनां प्रयोजनं युक्तं, श्रपुवत्वात्, विध्यय॑तायां 

ऽपामोषधय याघधोनां परुषः परूषस्य वाग् वाच ऋरग्यचः साम साम्न 
उदरौथोा रसः" इत्यपक्रम्य अयत (सरव रसानां एयिवयादीनां सा- 

मान्यानां भतघत्तर्त्तरसारत्वेनाक्तानामतिशयत्वन सारा रसतमः 

परमः परमात्मपतीकत्वात् परस्य ब्रद्यणाऽद्ं खान तददहतीति पराद्ं 

परत्रद्धय वदुपास्य इत्यथः | एथिव्याद्यपच्तयाईद्मः काऽसा यदुदूोया य 

उद्रोय ॐकार इव्यथः। उदूोथाद्यङ्ावबद्डखतीरधिरत्य पणमयी 

त्वाद्ावङ़्सम्बन्धे विध्यपलब्धेस्तथाविघेऽपि खगा लाक इत्यादा स्त्य. 

पलब्धेख संप्रयमादइ | किमिति । खङ्गावबद्धानामपि बुद्धीनां स्तेति- 
त्वाभावात् विधेयतया खातन्तयेण पुरुषायंद्ेतुत्वे सत्यमनङ्गात्मधियः 
खतन््तया फलवत््वमुपनिषदुत्पन्नायाः किं वक्तवयमिव्युक्तरच पादादि- 
संगतिः। पवंपच्ते स्ततित्वादङ्कघीष्वनषानासिद्धिः सिद्धान्ते तासां 

विधेयत्वात् ततसि्धिरित्यङ्गोकछत्य संप्रयमनद्य पृवपत्तयति। इत्यस्मि 

च्रिति। विमताः प्रययाः स्ततयः कमाङ्ष उत्कछदध्पदाथाध्यासप्र- 

त्ययरूपत्वात् खगा लाक खदहवनीय इत्यादिप्रत्ययवदित्ययः। जडध- 

रियमेव एथिवीति स्तयते करूमख् नयनगतः सत्रादिव्य इति खाहव- 

नीोयाऽन्िः खगलाक इतिवत् स्ततिरवेत्ययः। स्ततिकल्यनात् विधि- 

कल्यनमेव युक्तमनष्ानपालाभावादिति परिहस्ति। नेद्यादिना। 
विमताः प्रत्ययाः न क्माङ्स्ततयेाऽपवोर्थत्वात् कऋत्वन्तरवदि त्या, 
नेति | विमता धिया न कमाङ्स्ततबोा विशिद्फलसम्बन्धिलात् सम्म 

तवदित्याइ | विधीति। वायुवंच्ेपिषा' इव्यादिवदुद्भौधादिश्रुतीना 



१००२ रलप्रभाभासित । [अ ०३।पा ०४] 

द्यपूवौया विदिता भवति, स्तुत्यथेतायां लानर्थक्यमेव स्यात्, 

विधायकस्य दि शब्दस्य वाक्यशेषभावं प्रतिपद्यमाना स्तति- 

रुपय॒ज्यत दत्यक्त, "विधिना त्वेकवाक्यवात् स्ठत्य्ैन विधोनां 

स्वरित्यतच् [मीमांसा]। प्रदेशान्तरविदितानां च्रूद्नोयादीनामिचं 

ग्रदेशान्तरपटिता स्हतिवीक्यरेषभावमप्रतिपद्यमानाऽनर्थिकैव 

स्यात्, इयमेव जह्ृरित्यादि ठु विधिसन्निघावेवान्नातमिति 

वेषम्यं । तस्मादिष्यथा एव॑जातोयकाः श्तयः ॥ 

भावशब्दा ॥ २९ ॥ 

'उङ्गोयमुपासौत सामापासोताहमुक्थमस्ि' दूति [का०उ०] 

विद्यादित्यादयञ्च विस्ष्टा विधिशन्दाः अयन्ते, ते च स्तति- 

माचप्रयाजनतायां व्याखन्येरन्। तथा च न्यायविद्ां स्मरणं, 

स्त्य त्वेऽपि कस्माद यवक््वं न स्यादिव्याश्ङ्लाद। विधायकस्येति। 
स्त तहि विघायकश्ब्दष्षत्वेन वादूरौधादिश्चतीनामपि सावकतया- 
ऽयवादत्वं तच वाचयं, किमदूरीयादिप्रत्ययेरुदू)यादि{वधिःस्तयतेकिंवा 
तदुपास्तिविधिरिति विकल्याद्यं दूषयति । प्रद् श्न्तरति। उद्रौ- 

यादिविधेः कमंप्रकरणख्यत्वेन व्यवधानान्न तेनाद्रीधादिश्रतीनामेक- 
 वाक्यता | विमता धियो न कम्माङ्गस्ततयेऽतत्मकरणस्यत्वात् क्रत्वन्त- 
रवदितिभावः। परोक्तं दृष्टान्तं विघटय।त। इयमेवेति। अनुमा- 
नच्रयफलं निगमयति । तस्मादिति ॥ 

न दितीयः, उपास्यविषयापंणेन विध्यन्वययोगे लच्तणया स्तव्य यत्वा 
योगादिद्याद। भावेति। सच्चिदितविधेविंषवापंणेनायेवत््वे रसत- 



[अ०३।पा०९ शाङ्गसब्रह्मसूचभाव्ये। १००३ 

"कुयात् क्रियेत कन्तव्यं भवेत् सादिति पञ्चमं, 

एतत् स्यात् सवेवेदेषु नियतं विधिलक्षणम् ॥ दति । 

लिडाद्यथे विधिरिति मन्यमानास्त एवं स्मरन्ति। प्रति- 

प्रकरणएञ्य फलानि भ्राव्यन्ते शच्रापयिता इवे कामानां भवति 

एष दयेव कामागानस्येष्टे (कल्यन्ते दास लाका ऊद्लाखाट- 

त्ताखच' इत्येवमादौनि। तस्मादण्युपासनविघानाथा उद्गोथादि- 

खरतयः ॥ 

मादिवादानां सम्भवति तदीयस्ततिपरत्वमयि तचायुत्तां स्तुव्यपेच्तया 
विषया पंणस्यान्तर ङ्गत्वात् तच कम ङ्स्ततिपरत्वं नेति किमु वक्तव्यमिति 
मन्वाना व्याचष्टे, उदूरीधमिति। निमन्लणादिष्वपि लिडादिसमरणात् 
कथमपासीतेव्यादिश्ब्द्स्य विधिपरतेव्याश्द्खाह। तथा चेति । धातू- 

नामनेकत्वेऽपि डज् करणे भु सत्तायां अस भुवीति चीनेव धातून् 

भावनासामान्यवाचिनः सवव्या्ययमदादहरति। कुयादिति। खा 

च्िप्तकट्टका भावना कुय्यादिन्यक्रा सवात्िप्तकमिका कियेतेत्यदाहता 
सव कत्तव्यमिति घात्वधापसंजंनभ्ताऽभिह्हितेति भावः भवेदित्यचापि 

भूयत भवितव्यमिव्यदादाय्य, भवतेरस्तखकाथ्यऽपि प्राघ्याद्यधें भवतिं 

टृ एथगस्तिमदादइरति। स्यादिति| यथापुवमदाइरणमिदहापि 
द्ध्व । पाठक्रममनरटत्य पञ्चममिव्यक्तं । खतद्धात्वनगतप्रत्ययः सवभा- 
वनान्गतः ्रेयःसाधनत्वरूपोा विधिरुयतनतु प्रति धातुं प्रति प्रत्ययं 

च भावनामेदोऽस्तीति मत्वाह । खतदिति। कथं तद्दि निमन्तणा- 
दिष लिङादिस्मरणं मियोविरोधादि्ाण्ङ्धोत्सर्गता वेदे विधिपरा 
लिङादयाऽपवाद्ादन्ययाल्मिव्यभिपेत्यादइ। लिडादीति। उदूीथादि- 
शती नां स्तव्य त्वभावे देत्न्तरच्चकारस्चितमादइ। प्रतीति। पल 
मेदञ्र वणम् पसंद रति | तस्मादिति। पृवात्तापु ववत््वादिसम् चयाधं- 
मपीदयक्तं ॥ 



१००४ | रलन्नपभाभासिति। [च्छ ०६।पा०४]] 

पारिसषवाथा इति चेन्न विशेषितत्वात् । \३॥ 

'च्रय इ याज्ञवल्ववस्य दे भायै बश्वतुर्भेतेयो च कात्या- 

यनो चः प्प्रतद्ना इवे दैवादासिरिन््रस्य प्रियं धामेापज- 

गाम" (जानश्रुतिदं पौीचायणः श्रद्धादेवे बङ्दायौ बह्पाक्य 

आस" दृत्येवमादिषु वेदान्तपटितेष्वाख्यानेषु संशयः किमि- 

मानि पारिञ्वप्रयोगाथान्यादाखित् सन्निदितविद्याप्रतिपत्य- 

धानोति। पारिञ्चवा्ौ दमा ्राख्यानश्रुतवः, आआख्यानसामा- 

= 

उद्योधादिश्रतेरुपास्तिविषयापकत्वं ज्याया रसतमन्वाररिद्युक्त, 

नाऽऽख्यानानामपि विद्यास्ततेः सकाण्रात् पारिक्ञवश्वत्व ज्यायोाऽन्- 

ानावसानयोागादित्याश्द्ध परिदइरति। पारिक्ञवेति। विषयोक्ति- 

पर्वकमाख्यानत्वस)म्यात् विद्यासच्चिघेश्च संश्टयमादह। थेव्यादि। 

प्रारिक्चवप्रयागेा नामाश्मेधे पच्रामाद्यपरिदढताय राज्ञे पारिज्ञवमा- 

चच्तोतत्यादि नाना विद्याख्यानकथनं विदितं, अच चोापनिषिद्रताख्या- 

नानां तादार्निरासेन तच्च तच सन्निहितखतन्ततपुरुषाय दहेतु विद्या- 

यत्वसमथनात पादादिसङ्गतिः। प्वेपत्ते प्रयागश्वत्वात् खाख्यानाना 

वेदान्तगतानामपि तद्भावात् विद्यापाघान्यासििः सिद्धान्त विश- 

घषणात उपनिषद्ाख्यानानां व्यवच्छेदात् तेवाम्प्रयागष्रोषत्वात् विद्या- 

प्रधानत्वसिह्धटिति खीकृते पृवेपच्तयति। पारिक्षवेति। गरूशििष्य 

समाचारप्रदण्नन बह्धिसोकयद्वारा च विद्याणशषत्वं रूामश्यलिडा- 

दा संसिद्धमिवयाश्द्खा पारक्ञवश्चतिविराधे लिङ्मप्रयाजकमित्यादइ। 

चाख्या नति । 'यस्याश्िने शस्यमाने ख्य ऽभ्यदियादपि सवा दाशतयी 

रननब्रयात' इति सवासाम्टचामस्मिन् यदप्रासने पूवेखत्या विनियु- 

क्तानामपि परातिखिकविनियोागवदाख्यानानां पारिक्षवे पारिक्ञवमाच- 

त्तो्तेति चादितानामेतेन लिङ्धेन स्निघवा विद्यायां विनियोगः स्यात् 

इत्याण्रङ्भा प्रातिखिकविनियाग्स् समद्ायविनियोागस्य च श्रातत्वन 



[ख ०३।पा०४]] षा कर ब्रह्य खव भाव्ये । १००५ 

न्यादाख्यानप्रयो गस्य च पारिक्षवे चादितलात्, ततश्च विद्या- 

मधान वेदान्तानां न स्यात्, मन्लवत्प्रयोगशेषत्वादिति चेत् 

तन्न, कस्मात् विशेषितल्ात्। *तया हि पारिञ्षवमाचक्तषीतः 

दूति डि प्रत्य “मनुर्वैवखते राजा" इत्येवमादीनि कानिचि- 

देवाख्यानानि तच विशेव्यन्ते आआाख्यानसामान्यात् चेत् सवै- 

ग्दोतिः स्यादनथंकमेवेदं विशेषणं भवेत्, तस्मान्न पारिञ्ञ- 

वाया एता च्राख्यानञ्चतचः ॥ 

तुल्यत्वात् पज्लते च तदभावात् मेवमित्याइ । ततख्ेति । खख्यानानां 
पयेोगसि त्वेऽपि स्वेषां वेदान्तानां अतच्छेवत्वात् युक्तं विद्ाप्रधा- 
नत्दमिंत्याशद्खयइ । मन्तवदितिं । "देवस्य त्वा' इत्यादिमन्ले कस्यचि. 
देवपदस्य समबेता्थतया प्रयोगशेषत्वे सिद्धे तदेकवाक्यतया पद्ान्त- 
रागणामपि तच्छेषत्वमिद्धं तथाख्यानानां प्रयोगण्ेषत्वे तदकवाक्यत्वेन 
स्वापनिषद्ां तच्छेषत्वान्न विद्याप्रधानते्यः। सामान्यस्तेविंशेषेोत्या 
तत्परत्वान्न तया लिङ्गादिबााईस्तोति सिद्धान्तयति । तन्नेव्यादिना। 
चन्छमेधे प्रथमेऽहनि 'मनववखता राजाः इत्याह, दिती येऽन ष्यमा 
ववखखतः' इति, टतीये$हनि "वरूण अदित्यः" इत्याद्याख्यानविष्ेषा 

बाक्यष्रघे ख तास्तद् लात् उप्रक्रमस्य सङ्काचोा यत्ताः; न चोापक्रमस्थस्वं- 
शब्दा दुपसं हार स्थविष्रवाक्तिरुपलच्तणायति वाचं, आदा सवाणा- 
ख्यानाजि पारिज्ञवे श्रसतीद्युक्ता पारिक्ञवमाचक्तोतेति च विधाय 
मनर्वेवखत इत्यादि प्यते तच पुनविंधानं वाक्यरेषस्थाख्यानमध्यस्य 
कतिपयप्रयोगमाचरणेोपरमं व्यावत्तयितुमित्ययंवानिति मत्वा सिडान्तं 
विदच्णाति। पारिक्ञवमिति। यत्वाख्यानसामान्धात् पारिक्ञवाधौ 
इमा तय डति तचादइ। खख्यानति। विश््वणफलं निगमयति 

तस्मादिति॥ 

# तथा दौति वधं नास्ि। 



१००द् रल्रप्रभाभासिते। [च ०३।पा ०४ 

तथा चेकवाक्यनापबन्धात्॥ २९ ॥ 
रसति च पारिख्लवा्थंते श्राख्यानानां सननिहितविद्या- 

भ्रतिपादनेापयोागितेव न्याय्या एकवाक्यतेपबन्धेनात्, तया हि 

तच तच सन्निहिताभिर्विद्याभिरेकवाक्चता दृश्यते, प्ररोचनोा- 

पयागात् प्रतिपन्तितक््यौपयेगाच्च, *मैतेयोत्राद्यणे तावत् 

च्रात्मा वा अररे दष्टव्यः' इत्याद्यया विद्ययेकवाक्यता दृश्यते, 

ग्रातदनेऽपि श्राणेऽसि प्रज्ञात्माः इत्याद्या, (जानश्रुतिः 

दत्यचापि चवायुवाव संवगेः' दृत्याद्यया यथा च स ्रात्मना 

वपामुदखिदत् इत्येवमादीनां कम्रुतिगतानामास्यानानां 

सन्निदितविधिस्तुत्यथेता तदत, तस्मान्न पारिञ्वाथंलं ॥ 

अरत एव चाद्रौन्धनाद्यनपेच्ा ॥ २५॥ 

'परुषाथाऽतःशब्दा त् [वे° ख०३।४।९] इत्ये तह्मवदितमपि 

तद्दि कुचाख्यानान्ुपयुक्तानोव्याश्ध विशेषणञत्या सर्व॑श्तो भ- 
स्मावां निबाघः सच्निधिविद्याखवापनिषद्ख्यानानि विनिवज्ीते- 
व्यादइ) तथा चेति । चाथ विदणति। असतीति। रखकवाक्यताप- 
सम्बन्धं {भजते तथा दहौीति। प्ररोचनमनुरागजननं। सत्िहि- 
ताभि्विंद्याभिरास्यानानामेकवाक्यताप्रतीतिमद्ादइरति। मेचेयीति। 
ऋख्यानत्वेपि पारिक्ञवार्थत्वादश्नाच न ताद्य परछताख्यानानामि- 
त्याह । वयेति। उद्खिदुदुतवान् इदामायेति यावत्| श्तिलिङ्क- 
सच्रिधिभिविद्याघत्वे सिद्धे फलितमुपसंहरति तस्मादिति॥ 

कथानां विद्याग्नेषत्वे दशिंते कमेणामपि तद्धि तच्छवत्वं तच्छेषत्ा- 
भावेऽपि स्यादिव्याश्ड्य प्रसङ्गागतं विचारं परिसमाप्य परूषाथा- 
धिकर्ण्स्य फलमादइ। अत इति। ब्रद्यविद्या मत्ते कमाणीति 

# मचेथब्रद्मण दूति वधेर । 



[ख *द।पा ०४ | शङ्रब्रद्यदङ्चभाष्ये | १००७ 

सम्भवादत इति पराष्टश्यते, अत एव च विद्यायाः परषाथं- 
भ £ ४५ (2) भ 

देतु लादरग्मोन्धनादौोन्याञ्रमकमाणि विद्यया खाथसिद्धा नापे- 

कितव्या नोत्या ् स्यैवाधिकर णएस्व फलमृपसं दर त्यधिकविवचया ॥ 

सवापेक्ता च यज्ञादि ् ुतेर श्ववत् । २६ ॥ 

इदमिदानोचिन्त्यते किं विद्याया अत्यन्तमेवानपेचा्रम- 

कमणाम॒तास्ति काविदपेकचेति, तत्रात एवाग्मोन्धनादीन्या- 

कर्तव्यत्वेनापेच्यते न वेति वादिविपतिपत्तेः सन्देदे "्यन्नेन' इति विवि. 
दिषावां विनियुक्तयच्चादीनां विषयसेन्दग्य॑लग्धायां तस्यामनन्वयात् 
तद्िषयन्नान साध्यमोच्तान्वयस्य यत्तात्वादपेच्छतेति पव॑पच्च "काद 

पचतिः इत्यत्र पाकसाधनज्चालाजनककाणानां पाकडेतुत्वदष्ंनात् 
ज्लानेच्छाजनकान्तःकरगस्युद्धिदतुत्वेन यज्ञादीनां नेच्छा देतुत्वसिदधे 
साच्तादव मात्तान्वयं च यद्धनव्यादिकरणविभक्तिभङ्गात् पारम्पय्येस्ये- 

बापरयत्वात् नपेच्छ इति सिडान्तः। रखुतद्भिप्रेय स्निह्ितस्यातः- 
श्राब्द्परमश्येग्यस्याभावादतःपदानपपर्तिमाशद्भा खचाच्तराणि या. 
जयति। परुषा इति । खाद्याधिकरणे यथा विद्यायाः खातन्त्येण 
पमयदेतुत्वमक्त तच तथवानद्यते, तथा चाम्नेयादिष्वदश्णनात न 
परुबायदतुत्वं कमापत्ताविरोाघीति निस्स्तं। न चात्र पादादिसङ्ति- 
वक्तव्या, प्रथमाधिकसर्णस्यव तत्फलविषयस्य तस्याः सुगमत्वात 
फलमपि यृवात्तरपक्तयास्तदद्वेत्यभिप्रत्याइ। ्ाद्यस्येति। खार्थ- 
सिद्धावेबानपच्ता नतु खसिद्धा तच तदपेत्तास्तीयनन्तराधिकरये 
गिददमपसद्ार इति तत् फलमाडइ | अधिकति। 

ब्रद्यविद्या खफले न कमापतच्ता प्रमात्वात् सम्मतवदि्यक्तं, तदहि त. 
स्येत्पत्तावपि तद पत्ता प्रमात्वात् तदद्वेव्याण्रङ्खाइ। सवति। अधिक. 
विवच्तयद्यक्तं व्यक्तोकुवन् ब्रद्यविद्यामधिक्लत्य प्रवाधिकरणन्यायातः 
विविदिषाश्रतेश्च संश्रयमाद। इदमिति। अच च खतन्तपरुषार्च. 

@ ॐ 



१००८ रल्नप्रभाभासिते। [ख ०३।पा०४| 

श्रमकमाणि विद्यायाः खा्यसिद्धा नापेच्छन्ते इत्येवमत्यन्तमे- 

वानपेक्लायां प्राप्ताचामिद मुच्यते, सवापेक्ता चेति। अपेक्षते च 

विद्या सखवा्ाश्रमक्माणि नात्यन्तमनपेक्ेव। ननु विरद 

मिदं वचनमपे्तते चाश्रमकमारि विद्या नापेक्तते चेति। नेति 

नृमः। उत्पन्ना डि विद्या फलसिद्धिं प्रति न किञ्छिदन्यदपे- 

छते उत्तिं प्रति त्रपते, कुतः यज्ञादिश्तेः। तथा हि 

अति; (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 

दानेन तपसाऽनाशकेनः दति यज्ञादीनां विद्यास्ाघनभावं 

दर्भयति, विविदिषासंयेगादेषामुत्य्तिसाघनमावेाऽवसौचते। 

अथ यत् यज्ञ इत्याचचते ब्रह्मचव्येमेव तत्" इत्यच च 

हेतवो पनिषदात्मन्ञानो त्पत्ते यन्नञादीनां एमादीनाच्च विविदिषावा- 
क्वाय विनियोगेक्गरस्ति पादादिसङ्गतिः। पृव॑पच्ते यज्ञादीनां 
विच्तानान्वये तत्फलेऽपि ततप्रसहया समचयसि्धिः, सिद्धान्ते परम्प- 

रया तेषां ्ानान्वयऽपि तत्फलान्वयं हेत्वभावात् तदसिद्या ज्ञान- 
स्यव तत्तद्धेतुतासिह्किरित्यङ्गोकत्य पवपच्तयति। तेति | अखपरोात्त- 

धियो मानमात्रायतत्वात् प्रामाणिकच्ञानस्य भानद्ेतुषु सत्स कमोा- ` 

द्यभावेनानदयादष्नात् केवलव्यतिरेकाभावे च यन्ञादीनां इहेतुत्व- 
कल्प नायेागात् विविदिषाश्चतेख वत्तमानापदश्ित्वात् विनिवाजक- 
त्वायोगात् ज्ञानस्य फल वद्त्पत्तावपि नान्वयस्तेवामिति भावः| वि- 
विदिषावाक्चे वत्तमानापदेएटेऽपि "यस्य पण्मयी' इव्यादाविवापर्वत्वात 
पद्धमलकारेण ब्रद्यानृभवकामोा यक्तादानि कुष्यादिति विध्यपगमा- 

दागमस्य कंवलव्यतिरकानयपच्तत्वात् विष्यसान्द्य्यलभ्यायाभिच्छायां 
साच्ताटन्वयायागात् तत्फले ज्ञाने यन्ञान्वयसिद्धयद्खेनेत्यादिकरण- 
शत्या च तेवामिष्यमाणापरोत्तघ्ौसाधनत्वदरखेज्ञोनस्य च मानायत्त- 
तया साच्तात् यन्ना द्यसाध्यत्वे$पि तेषां चित्तखुब्या प्रत्यकप्रवणताम्- 



[अ.३पा०४. शाङ्रब्रद्मखचभष्ये | | १००९६ 

विद्यासाघनश्टतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवादयज्ञारी- 

नामपि साधनभावः खच्यते, सवं वेदा यत् पदमामनन्ति 

तपांसि स्वणि च यददरन्ति यदिच्छन्त ब्रह्मचय्े चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीस्याम्' दल्येवमाद्या च श्रतिराञ्रमकमंणां 

विद्यासाघधनभावे खचयति। रतिरपि, 

"कषाचपक्तिः कमाणि ज्ञानन्त् परमा गतिः। 

कषाये कमभि: पक्ते तते ज्ञानं प्रवत्ततेः॥ 

दत्येवमाद्या । अश्ववदिति योाग्यतानिदशंनं, यथया योाग्यता- 

वशेनाश्चा न लाङ्गलाकषणे यज्यते रथयचय्धायान्त॒ यज्यते 

त्पाद्यापरोत्तन्ञाने पय्यवसानात् पारम्प््यऽपि "पचति काणः" इतिवत 

करणविभक्तिसम्भवात् उत्पत्ता ज्ञानस्य कमापेत्तास्तोति सिडान्तय- 

ति। इद्मिति। खापातन पूवापस्विराघप्रतीति शङ्कते। नन्विति। 
विभागेक्चा प्र्याद। नेतीति। उक्तवयवस्थायां प्रश्रपर्वकं हेतु- 
माइ) कुत डति। देतु विखणाति। तथा इहति। नन्वच विविदिषा- 
सयग यज्ञादीनां ज्ञायते, यदि तस्यां विषयसान्द्य्यलभ्यायां तषामन्व- 

यायोागात् इव्यमाणे ानेऽन्वयेोऽभ्युपगम्यते तदं ज्ञानस्य मानाघीन- 
त्वात् कमणां तच्रान्दयासिडधेः अतव्यागेन तत्फले मोाच्ते किमन्वयो 
नेष्यते ताइ । विविदिषेति | मे च्तदहेतु त कल्प नयां "नास्य तः छतेन 
इव्ादिविराघात् परम्पमरयापि देतुत्वे बाधाभावात् बुखुद्या तदु- 
त्पत्तावेवान्वयो यन्ञादीनामिव्यथः। यज्ञादिश्रुतेरिति वाक्छान्तर- 
मपि ग्रदीतव्यमिव्याह। अयेति। तच यन्ञादीनां ज्ञानसाधनत्व 
विज्ञानं लिङ्माहइ । अ्रेति | ततैव लिङ्ान्तरमाइ। सर्वं इति। 
परम्परया कमणां घौदतुत्वे सखूतिमपि दश्यति। सतिरिति। उत्प. 
ताविव फलेऽपि ज्ञानस्य कमापच्ताकिं न स्यादिव्याश्द्ध टद््न्तमा- 
मादाय व्याकरोति | ख्वदिव्यादिना॥ 



१०९१० रल्नपभाभासिते। [ ख ०३|पा०४] 

"अ 4 न न 4 
एवमाश्रमकमाणि विद्यया फलसिद्धा नापेच्छन्ते उत्पतता 

त्रपे च्यन्ते इति ॥ 

शमद मायुपेतः स्यात्तथापि तु तदि षेद कलया 
तेषामवश्यान्ष्टेयत्वात् ॥ २७ ॥ 

यदि कचिन्मन्येत न यज्ञादीनां विद्यासाघधनभावेा न्याय्यः 

विध्यभावात्, यज्ञेन विविदिषन्ति *इत्येवमादिका हि अुति- 

रनवादसखखूपा विद्यास्ुतिपरा न यज्ञादिविधिपरा, इत्थं 

महाभागा विद्या यत् यज्ञादिभिरेवेतामवाघ्रमिच्छन्तीति, 

तथापि तु श्मदमादयुपेतः स्वाद्धिदयार्थौ तस्रादेवंविच्छान्ता 

दान्त उपरतस्तिति्तः समाहिते ग्लाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्चतिः 

्ञानेत्यत्ता वदिरङ्मुक्ता तचेवान्तरङ्मपदिशति | एमादीति | 
तच व्यावत््याश्रङ्कामाह। यदीति। विद्धास्तावकत्वेनापि सम्भव्य वत्त्व 
वत्तमानताभङ्गेन विधिकल्यनमयुक्तं वाक्वभेदप्रसङ्गादतः शब्द्माच- 
लभ्या विद्येति भावः। रण्वं तवाभिपायेऽपि इदेतवन्तरमवश्यमनुख्ेवं 
न श्रब्दमाचलभ्या विद्येति सूचयेाजनया परिहरति तथःपोति। 
विविदिषावाक्तुल्यतया शमादिवाक्यस्य नास्ति विधिप्ररतेति श्रङ्क- 
ते। नन्विति | यस्माद वमात्मानं विदित्वा पापेन कर्मणा न लिप्यत 
तस्मादेवं विद्यार्थो शमाद्यपेता श्रत्वा विचरेदिति गम्यते विधिरि्या- 
द । नेतोति । विध्यभावे ततपष्सावैय्ादुक्तविधिसिडिरिव्य्थः। 
कारवपाठे विधिमुक्रा माध्यन्दिनिपाठे विध्यभावश्रङ्कापि नास्तीव्याह। 
पश्येदिति चेति । विधिफलमाद । तस्मादिति । यक्ञादीनामसाघनत्व- 
शङ्खामापातताऽभ्यपे्य साधनान्त रापेत्ता्तयेदानीं तदसाधनत्वशङ्कापि 
न युक्लोत्यादइ । यच्ञादीनीति। उक्तं स्मारयित्वा परिदरति। नन्वि 

^ दूत्य वञ्चातोयका दि श्रुतिरथेवाद््खकूपेति वधे का०। 



[अ०३।पा ०९] शाङ्करब्रद्मचभाव्य | १०१९ 

इति विद्यासाघनत्वेन शमदमादीनां विधानात्, विहिताना- 

चावश्यानष्टेयलात्। ननचापि शमादयुपेता ला पश्यतोति 

वन्तंमानापदेश उपलभ्यते न विधिः। नेति ब्रमः, तस्नादि- 

ति प्रहृतप्रण्सापरियदादिधिवप्रतोतेः, पश्येदिति च माध्य 

ज्दिना विस्यष्टमेव विधिमघीयते) तस्माद्यज्ञाद्यनपेक्षायामपि 

शमादोन्यपेक्ितव्यानि। *यन्ञादीन्यपि लपेकितव्यानि यञ्ञादि- 

श्रतेरेव । ननुक्तं "यज्ञादिभिविविदिषन्ति' दत्यत्र न विधिर 

पलभ्यत दति। सत्यमुक्तं, तथापि ल्पृव॑लात् संयोगस्य विधिः 

परिकल्प्यते, न दययं यन्ञादीनां† विविदिषासम्बन्धः पू 

भ्राता येनानूद्येत। "तस्मात् पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तकेा दीति 

एवमादिषु चाश्रुतविधिकंष्वपि वाक्ेव्वपूवेलाददिधिं परिक 

चैष्णं पेषणं विकते प्रतयेतेत्यादि विचारः प्रथमे तन्ते प्रवत्ति- 

तः। तथा चेक्तं 'विधिवा धारणवत्" दति [जे°्ख>] खतिष्वपि 

व्यादिना। संयोागस्याप् ववत्वमव स्पद्प्यति।| न होति इत्यपि 

महावाक्यरनखानयोग्यापृवाथविधिरवान्तरवाक्येन क्रियते न तच वा- 
क्वभदा दषः इत्य पवतन्तसम्मतिमादइ। तस्मादिति दष्रापण- 

मास्याः खत (तस्मात् पषा' इत्याट् | तच पष्णः पपिषटद्व्यसम्बन्ध 
सामास्िकः| नच पषा देवता पद्ध्भाग्ण गव्यं दग्पणमासयारस्ति 
तेन तद्कवाक्यतायागात् कालचयस्पषधव्यद्वतासम्बन्धस्याविन्- 
भावन वागविध्यपस्थापकत्वात् व्यवदहारसिद्धये विधिपदमध्याद्य 
पकरगणादूत्कण्ण पवेाद्प्रन पिद्टभागः कत्तव्य डति विल्लता सम्बन्ध 
पषण पेषणं विद्ते प्रतीयेताचोदना प्रता [ज न््० |इत्यच विचारित 

इत्यदचः। अवान्तरवाक्य्मद्न दखूचछतापि खीौक्ृता विधिरि्यादह। तथा 

+ तथा यज्ञेति वधं* का०। † विविदिषासंयाग दरति वधै°। 



१०१२ रन्न पभाभासिते। [अ ०३।पा ०४|| 

भगवद्भोताद्याखु अनभिसन्धाय फलमनषितानि यज्ञादीनि 

सम॒क्ताज्ञानसाघनानि भवन्तोति प्रपञ्चितं, तस्नाद्यज्ञादीनि 

शमादीनि च यथाश्रमं सवाण्छेवाश्रमकमाति विद्योत्पत्ताव- 

पक्ितव्यानि । तचाप्येवंविदिति विद्याखंयोगात् प्रत्यासन्नानि 

विद्यासाघनानि शमादीनि विविदिषाख्योागात्तु बाद्यानोत- 

राणि यज्ञादीनोति षिवेक्रव्यं ॥ 

५ क ४४ 

सवान्नान्मलिख प्राणात्यय तदशनात् ॥ ८ ॥ 

प्राणसंवादे गूयते छन्दोगानां न इ वा एवंविदि किञ्चना- 

नन्नं भवतिः इति, तथा वाजसनेयिनां न इवा अस्यानन्नं जग्धं 

भवति नानन्नं प्रतिग्द्योतं' इति सवंमस्वादनोवमेव भवतोत्यथैः। 

किमिदं स्वान्नानज्ञानं श्रमादिवदविद्याङ्गं विधीयते उत 

चेति | स्मत्यनसारेणाप्यवान्तर वाक्यस्य विघायकत्वं बाच्यमिव्याद्। 

तिख्विति। कमणां ज्ानेत्प्तिद्ेतुत्वे चुतिस्मृतिन्धायसिं फलित- 

माद | तस्मादिति । यद्धादोनामपि श्रतिस्मतिन्यायभ्या$नष्टेयत्वे ष्रमा- 

दीनां तभ्याऽवि्राघाभावात् यार्वदिद्यादयमविशषणान् खानं स्यादि-' 

व्यार द्याह । तचापीौति॥ 

यन्ञादीनां शमादीनाञ्च विद्यासद्विहितानां तच्छेषतोक्ता तत्- 
प्रसङ्गात विद्यासल्िध्यक्तसवोन्नाभ्यन्ज्ञानस्यापि विद्याश़वतामाश्द्खय 
प्रत्याद् | सवोन्नेति | प्राणविदः सवान्नानन्ञानं विषयं वक्त एखाद- 

यस्यां खतिमादह। प्राणति । जग्धं मरत्तिति। विषयवाक्याथ संग्ररह्ाति। 

सवंमिति। अपूवत्वादिधिश्रतेच्च संशयम । कनिति । तच प्राण- 

विद्यायाः खतन्लपरुषाथक्तानापयक्तायाः स्तत्यथ सवान्नानदानकी 

त्तनमिति कथनात् पादादिसङ्गतिः। पुवपच्ते प्राणविद्ा भच्याभच्छ- 
विभागासिड्धिः, सिद्धान्ते विदुषेाऽविदुवश्चानापदि तत्छिद्धिरिति 



[ख ०३।पा०७] शा ङ्गरब्रद्म खच भाष्ये | ९०१३ 

स्हत्यथें सङ्धोत्य॑त रति संशये विधिरिति तावत् प्राप्त, तथा डि 
प्रटत्तिविशेषकर उपदेशा भवति, भरतः प्राणएविद्यासननिधा- 

नात्तदङ्तेनेयं नियमनिदटत्तिरूपदि श्यते । नन्वेवं सति भ- 

च्याभ च्छ विभागशास्तव्याघातः स्यात् । नेष दोषः, सामान्य 

विशेषभावाद्वाघोापपन्तः। यथा प्राणिदिंसाप्रतिषेधस्य पप्र 

संज्ञपनविधिना बाधः, यथा च"न काञ्चन परिदरेत्तद्रतम्' 

इत्यनेन वामद्व्यविद्याविषयेण सव॑स्त्यपरिदारवचनन सामा- 

न्यविषयं गभ्या गम्यविभागश्रास्तं बाध्यते, एवमनेनापि प्राण- 

विद्याविषयेण सवान्नभच्वएवचनेन भच्छाभच्छविभागशास्तं 

बध्येते्येवं प्राभ्रेब्रूमः, नेद सवान्नानुज्ञानं विधीयत दति, न 

द्य विधायकः शब्द उपलभ्यते 'नदवा एवंविदि किञ्चनानन्नं 

मन्वानः सं़यमनद्य प्वपच्तयति। इतोलि | विधिपत्तेऽनणानविष्णव- 

लाभं हेतुमाद। तथा इति। स्वाच्रानन्नानं खतन््रमेव विध्यता. 

मिव्याश्ड्या सचिधिविराधान्मवमिद्याह | अत इति | सवान्नात्तत्वं 

प्राणविद्याङ्गं चेत तदि "न कलं भच्तयेत्' इत्यादि शास्त्रं विरुध्यतति 

श्राङ्ते। नज्विति। प्राणविदतिरिक्तविषयं तदिति विराधं परिदरति। 

नेव्यादिना। उपपत्तिमेव कमविषयद्ृद्टान्तेनाद्ाइरति। यथेति। 
ततैव विद्याविषयं दृखान्तमादइ । वया चेति । 'वदुपमन्तयते स दि- 
ङ्गारः इत्यादिना ग्राग्यव्यापार्गतचेष्टासु दिङ्गारादिदटल्िविंदिता, 
सा वामदेव्यविद्या तचोापमन््रणं सङ्खेतकरगं टृदन्तयास्यं दाद्ा- 
न्तिकं योजयति रख्वमिति। विविदिषावाक्ये वत्तमानापर्ण्ेऽप्य- 
पवत्वात् पद्धमलकाराङ्गीकारेण विधिकल्यनावत् न दद्यादा वत्ते 

मानापुवत्वात् विधिरिति मतमनृद्य खूचादरइिस्व सिडधान्तमादइ। 
खवमिति। तच इतुमाइ। न इौोति। यस्य पणमयी इत्यादाविव वन्त 
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१०९४ रलप्रभाभासिते। [०३।पा०४] 

भवति! दति वतंमानापदेशात्, न चासत्यामपि विचिप्रतीतै 

म्रन्तिविशेषकरत्वलाभेनेव विधिरम्धुपगन्तुं शक्यते । रपि च 

खादिमय्याद्ं प्राणस्यान्नमिन्युक्तेदमुच्यते “नेवंविदि किञ्िद- 

नन्नं भवतिः दूति, न च श्चादिमय्यादमन्नं मनय्यदेदेनापभाक्र 

शक्यते, शक्यते तु प्राणस्यान्नमिदं सवेमिति विचिन्तयितुं, 

तस्मात् म्राणान्नविज्ञानमप्रशंसायाऽयमयवादा न सख्वान्नानु- 

ज्ञानविधिः) तद्श्यति “सवेान्नानुमतिञच प्राणात्यवे' दति । 

एतदुक्तं भवति प्राणात्यय एव डि परस्यामापदि सवेमन- 

मदनीयलेनाभ्यनज्ञायते तदशनात्, तथा दि अ॒तिखाक्रा- 

यणस्य षेः कष्टायामवस्थायामभच्छभक्तणे प्रत्तं द शयति 

'मरचौोदतेषु कुरुषु इत्यस्मिन् ब्राह्मणे (चाक्रायणः किल 

ऋषिरापङ्गत दभ्येन खामिखादितान् कुल्माषांञ्चखादानुपानन्त 

मानापदेशेऽपि कल्यो विधिरित्याश्ङ्खाहइ। न चति। सामान्यविधि- 
बाधकत्वं .श्चतविश्ेवविधेरिद्टं वि्टेवकल्यना सामान्यविधिना बाध्या 
कल्यनाया विरोधाभावापेच्त्वादित्यधः। इत स्तुत्यथंमेवेदं वचो 
न विधिरस्व्िद। अपिचेति । 'खश्भ्यः खाश्कुनिभ्यः खाकोटपत- 
ङभ्यस्तत्ते{त्रम' इति आवणाद्शक्यविषयोा विधिने सम्भवतोत्याद। न 
=? डि = ५५ ©, ५ 

त । तदि वचनवेयथ्यमित्याश ङ्ख सवं प्राणस्यान्नमिति धीस्तव्यथत्वा- 
(3 क पि [२५ 

न्मेवमित्यादइ | एक्यत त्विति । उक्ताय खचमादत्ते। तदिति । तदत्त- 

राणि व्याकसाति। खतदिति | मटच्योईश्नयः पाषाख्डख्योा रक्तवणीा 
र = ९ 

च्त॒ दपच्तिविश्रषा व तेतेषु कुरुषु त देश स्थसस्येखिति यावत् खाख्या- 
विकायेमाद् | चाक्रायण डति। सदि दुभिच्ेजाते जावयाऽनुपजात- 
पयेधरादिस््नीयञ्चनया सह देशान्तरं प्रतिचक्रमे स कदाचित् इभ्य- 

1 क, भः क वि 

यामे निवसन् इभ्येन इस्तयारोद्ेण खामिमाजितानदंभचत्तितान् 



[ख०३।पा ०४ शाङ्र ब्रद्यरच्भष्ये । ९०१५ 

तदीयम्च्छिष्टरोषात् प्रत्याचचक्ते, कारणञ्चाचावाच “नवा 

अ्रजोविव्यमिमानखादन' दति कामा म उदपानम्'!द्ति च 

पनञ्चो त्रेद्युस्तानेव खपरोाच्छिष्टपययुषितान् कुल्माषान् भच- 

याख्ब्टव' इति । तदेतद् च्छिष्ट च्छिष्टपव्य॑षितभक्षणं दशंयन््याः 

श्नतेराशयातिश्यो ल च्छते प्राणात्ययप्रसङ्गे प्राणएसन्धारणाया- 

भच्छमपि भक्तयितव्यमिति, खस्थावस्थायान्द तन्न कन्तेव्य 

विद्यावतापौत्यनुपानप्रत्याख्यानाङ्गम्यते, तस्मादथेवादो न द 
वा एवंविदि" इत्येवमादिः ॥ 

अवाधाच ॥ २८॥ 

एवञ्च सत्यादारप्रद्धै बत््वष्द्धरित्येवमादि मच्याभच्य- 

विभागशास्मवाधितं भविष्यति ॥ 

कुल्माषान् कुत्सितान् मावान् भच्ितवानित्यथंः। अनुपानं ग्टहाणेद्यक्तो 
सत्यच्छिदटंमे पीतं स्यादिति प्रतिषिध्य किमेतेऽप्यच्छि्ा नेति परेगेक् 
कारणद्धानुपाननिषेधे कथितवान् इत्याद । अनुपानन्त्विति। कुल्ममा- 
वाश्ेन्र भच्छन्ते जीवनमेव मे न स्यात् कामः खेच्छाता मे तडागादिषु 
उद्कपानं भविष्यतीव्यथेः। खयं खादित्वा शिन जायाथमाजदहार 
तया च भटंखभावन्नया निदितानत्तरदिने प्रातरेव भलत्तितिवानि- 
न्याइ । पुनञ्ति | कुल्मावभक्तय्रुतेरुभिप्रायमादइ | तदिति। न. 
पान निषेधश्चतेस्तात्पव्यमादह | खस्येति । सवोन्रभत्तणस्य निर डशत्वा- 
भावे फलितमादइ। तस्मादिति । 

तस्यायवादत्वे इदेत्वन्तरमादइ । अबाधाचेति। सामान्यशास्रवि- 
सधात न कल्ये[( विष्रघविधि{र्यक्तं, अधना सामान्यशास्त्रं दष्रंयन 
खच याजयति । रेव्चति। खस्थावस्थायां भच्याभच्छमेदे सतीति 
यावत् ॥ 

6 02 



१०९९ रल्प्रभाभसिते। [०३ परा ०४) 

| ककर 

अपि च सयते ॥ ३० ।\ 
रपि च आ्रापदि खवीनभच्णमपि स्मयते विदुषेाऽविद्- 

घञाविशषेण । 

'"जोवितात्ययमापन्ना याऽन्नमत्ति यतस्ततः, 

लिप्यते न स पापेन पद्मपचमिवाम्भसाः॥ दरति) 

तथा (मद्यं नित्यं ब्राद्यणः सुरापस्य न्राद्यण्खोाष्णामासिच्चेयः 

सुरापास्ये सुरापाः कमया भवन्त्यभच्छभक्तणात्ः इति च् 

स्मर्यते वजंनमनन्नस्य ॥ 
क ० 

ब्द खाताऽकामकार । २९॥ 

श्रब्दख्ानन्नस्यव प्रतिषेधकः कामकारनिदटत्तिप्रयोजनः 

कठानां संहितायां शरूयते "तस्माद्रद्यणः खुरां न पिवेत्" इति, 

साऽपिननडवा एवेविदि' इत्यखायेवादलादुपपन्नतरो भवति, 

तस्मादेवंजातीयका ्रथवादा न विधय दति॥ 

अपद् वस्या यामभच्छभच्तणनन्ञाने स्मतं संवादयति । खपीति। 
तिरपि विद्दिषयेत्याष्रद्खाद। अपि चति | सुरापानमवस्थादये- 

ऽपि न काय्यमित्याद | तथेति | ब्राद्यणा वजयदिति शेषः| जीवि- 

तात्ययस्मत्या सुरापि तदत्यये पातय्त्याणश््ादइ। सुरापस्येति। उष्णां 

सुरामिति शषः उष्णामम््ितप्तामिति यावत् | मरणन्तिकप्ायञख्ित्त- 

दृष्टेस्ततपसङ्गेऽपि सान पातययेव्यथः। इतख सा सदा न पेयेव्याइ। 
सुरापा इति। तत्र इहेतुरभच्छेति | मदभिव्या दिस्मृतेस्तात्पग्यं माइ । 
वजनमिति। 

सतिप्रामाणाथं तन्मूलश्रुतिमाह । शब्द् खखेति । तस्मात् ब्राद्धणस्य 
सुरापस्य मरणान्तिकप्रायख्ित्तद्ष्रनादिति यावत्| आातनिषेधस्य 

प्रछतापयोगमादइ | सोाऽपोति। खतिस्मतिसिदडधमयमपसंदइरन् खतः. 

शब्द् व्याचष्टे । तस्मादिति॥ 

म न्मत्र - नर्न अ 
तित 

म ससि 



[ख०३।पा०8 शाङ्ग त्रद्य च भाष्ये | ९१०१७ 

विदितत्वाचाश्रमकमापि ॥ २९ ॥ 
'सवापेक्ता च [वेण्ख्०२।४।२६)] दत्यतचाश्रमकमंणां वि- 

द्यासाधनतल्मवधारितं, इदानोन्त् किममुमृक्तारष्याश्रममाच- 

निष्ठस्य विद्यामकामयमानस्य तान्यनष्टेयान्यतादा नेति वि- 

न्यते, तच (तमेतं तेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्तिः 

दत्यादिनाऽऽश्रमक्मणणं विद्यासाघधनलत्ेन विडदितलाददिद्याम- 

निच्ऋछतः फलान्तरं कामयमानस्य नित्यान्यननुष्टेयानि, चरथ 

तस्याष्यनषटेयानि न तच्छषां विद्यासाधनलवं नित्यानित्यसंयो ग- 

विरोधादित्यस्यां प्रात्ी पठति च्राञ्रममातच्निष्ठस्याप्यमुमुक्ताः 

कनत्तवयान्येव नित्यानि कमाणि चावज्जोवमञ्चिदाचं जुति 

दूत्यादिना विहितलात् । न डि वचनस्यातिभारोा नाम 

सवीद्नत्वतिः प्रास्तान्तस्विरोघ्े स्ततिरिद्यक्तं, णवं विद्ा्थ॑तोक्ति- 
यज्ञादीनां स्ततिनिव्यत्वश्चुतिविरोाधादित्याश्ङ्चाह | विदितत्वाचेति। 
व्यवडितेन सम्बन्धमा | सवापेच्तेति। अभिद्दावादिकमाण्यधिल््य 
विदितत्वादिनियुक्तविनियोगायोागाच संयमा । डदानीन्त्विति। 
तचाभचिदाच्रादीनामुभययथावो्वा खतन्तपमच॑देतुशास्त्रात्थात्मवियोा- 
पायोपवणनात् पादादिसङ्गतिः। प॒वंपच्त विद्यादेतुतवोक्तः स्ततित्वात् 
विविदिषावाक्यस्य विर्बरत्तितायत्वासिद्धिः, सिन्ते योगएथकत्व- 
न्यायात् कमंणामभयत्वसम्भवात् ततसिद्धिरिव्यभिपेव्य परवपच्तमाइ। 
तच्रति । यावच्नीवश्नतरममच्तारपि तान्यनद्ेयानोव्याशद्यादह। अये. 

ति। विविदिवाश्रुतेविद्यासंयोाग्ऽपि तेषामवश्चम्भावीत्याण्द्भयांह। 
निव्येति | अवश्यकत्वाभावात् विद्याकामनायाः काम्यतया कर्मणा- 
मना वश्यक्रत्वं निव्यतया चावश्यकत्वमिद्येकचेवावश्यकत्वानावश्यकत्व 

` विश्डेस्यातामता विद्योपायत्वोक्तिः श्चतिरवेव्य्थः। सिडढान्तङ्चम- 
वताच्छं व्याकरोति । अस्यामिति । लित्यतया विदितानां बविद्यार्थतया 



९०९८ रत्न प्रभाभासिते। [अ०रे।पा०४] 

कञिदस्ति। अय यदुक्तं नेवं सति विद्यासाघनवमेषां खा- 

दित्यत उत्तरं पठति।॥ | 

सदकारित्वेन च ॥ ३३॥ | 
विद्यासदकारीणि देतानि सयः विदितलादेव तमेतं वेदान्- | 

वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति'दत्यादिना। तदुक्तं सवापेक्ता च | 

यज्ञादिश्रुतेरश्चवत्' इति [वे०दख्०२।४।२६]। न चेदं विद्या | 

सहकारिलवचनमाश्रमकर्मणां प्रयाजादिवत् विद्याफलविषयं | 

मन्तव्यं ञ्विधिलक्तएलादिद्यायाः असाशध्यलाच विद्याफलस्य। 

विधिलक्षणं डि साधनं दशपृणमासादिसखगंफलसिषाधयिषया 

सदकारिसाघनान्तरमाकाङ्खते नैवं विद्या। तथा चाक्तं “श्रत 

एव चाग्नीन्धनाद्यनपेन्ता' दति [व° दख ° ३।४।२६] । तस्मादुत्यत्ति- 

विधानं गेर्वादयुक्तमिव्याश््चादइ। न दीति। उन्नमन दोत्तरलेन 
खूचमवतारयति | अथेत्यादिना ॥ 

नित्यत्वेऽपि विद्यासंयुक्तत्वमभिदहाचादीनां विधिवश्ारेदधव्यमिति 
व्याचष्टे । विद्येति विर्विदिघासंयोगमाचमच्र श्रुतं कुता विद्यासंयुक्तत्वं 
तचा । तदुक्तमिति । सदह कारित्वोत्वा फलं प्र्ेवापकारित्वमाचाया- 
भीं कमणमिव्याणश्द्यादइ।नचेति। श्ास््लीयमन्वयव्यतिरेकसिद्धं चा. 
पकारकत्वं न चाचाभयमस्तीव्यादइ। असाथ्यत्वादिति। अविधिलक्तगत्वं 
वयतिरेकाद्ाइर्णेन प्रपञ्चयति | विधीति । खङ्भावस्य यादकग्रदहइण- 

प्रवकत्वादिधग्रादइकत्वात् विहितं दश्पुणमासादि प्रयाजादिभिग्रा- 
इ कण्रटद)तेरङ्यज्यते नविह्िता विद्यव्यथंः, तापि कथमसाध्यफ- 

लत्वेन विद्यायां क्मणामन्वयराडित्यं तदाद | तथा चेति । कथं तदि 

सदह कारित्ववचनं तदाद | तस्मादिति। सडह पुचभीरं वदति गद 
भोतिवत् कमसु सत्खेव विद्या खकाय्थाय व्याप्रियत इवयभिप्रेद्य सद. 



[ख०३।पा०४]] श्णङ्रब्रद्यङचभाय्ये | ९०९९ 

साघनत्व एवेषां सहकारित्वाचे युक्तिः) न चाच नित्यानित्य- 

संयागविरोाध आशङ्खः, कमामेदेऽपि संयोागमेदात्) नित्या 

यकः संयोगा यावच्जीवादिवाक्यकल्तपिता न तस्य विद्याफललं, 

भ्रनित्यस्परः संयागः “तमेतं वेदान॒वचनेन ब्राह्मणा विवि- 

दिषन्ति' दत्यादिवाक्यकल्पितः, तस्व विद्याफललं यथा एक- 

स्यापि खदरस्य नित्येन खंयेागन क्रलर्थता अनित्येन संयागेन 

एरूुषायता च तद्त् ॥ 

सवथापि त एवोभयलिङ्गात् ॥ ३६॥ 
सवेधाप्याश्रमध मैलपक्ते विद्यासदकारिलपच्े च त॒ एवा- 

भनिदाादयोा धमा अनुष्ठेयाः, त एवेत्यवधारयन्नाचाय्यः 

किं निव्त॑यति, कमंभेदाशङ्कामिति ब्रूमः। यया हुण्डपा- 

कारित्वोक्तिरिव्यधंः। परोक्तमुट्भावय प्रत्याह । न चेति। संयोगमेद्ः 
विशदयति । नित्यो दइीति। तुख्यबलश्च॒तिदयेन एधगेव सम्बन्धविधिः 
संयोगभेदः तस्मादुभययात्वमविरूड्मित्ययंः। रकस्य तूभयत्वे सं- 
योगणटचक्तमित्यचेतचिन्तितमिव्युदादरणेन दश्र॑यति। ययेति । बैल्वो 
वाखादिरोवा पालाशेवा इत्येका नित्यः संयोगस्तेन कत्व्थस्य खा- 
दिरत्वस्य खादिरः वीरययक्रामस्येत्यपरः संयोागोऽनि्यस्तेन पुरुवार्थतेय- 
कस्य खादिरत्वस्योभयाथत्वे संयोागटयक्तं देतुस्तया कमंखभेदेऽपि 
संयोगभेदादुभवधात्वमित्यथः। 

ननु प्रकरणान्तर स्थेभ्या नित्यकर्मभ्ये भिन्नान्येव कमाणि विविदिषा- 
वाक्ये विद्यासंयुक्ततया विधीयन्ते प्रकर्णभेदस्य भेदकत्वात् तत् कथं 
तस्योभवत्वं तच्रादइ। सवंचति। प्रतिकलं व्याचद्े। सवंयापोति। 
ख्वकारव्यावन्यं शङ्क्या दश्वति। त रण्वेतीति। मेदशङ्गानिटत्तिं य- 
तिरेकटृद्धान्तेन स्प्रयति । वचेति | कुणडपायिनामयनगतामिद्ाचस्य 
पकरणभद्ात् प्रसिद्धाम्निदा्ात् कमान्तरत्ववत् विविदिषन्ति 



१०२० रनप्रभाभासिते। [ख०द।पा०४] 

यिना मयने 'मासमग्मिदाचं जति' दत्य नित्याद्रिदाचात् 
कमान्तरमपदि ग्यते नेवमिड क्मभेद्ऽसतोत्यथैः । कुतः उभय- | 

लिङ्गात् अ्रुतिलिङ्गात् सखतिलिङ्गाच । भरुतिलिङ्गं तावत् (तमेतं | 

वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति इति बिद्धवदुत्यन्नरूपा- 

प्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुङ्कुन जुति इल्यादि- 

वद्पुवेमेधेवां रूपमुत्यादयतोति । सतिलिङ्ग मपि “श्रनाभितः 

कर्मफलं कार्ये क्म करोति यः" इति विज्ञातकन्तव्यताकमेव | 

कर्म विद्योात्पत््य्थे दशंयति। यद्ैते ्रष्टाचत्वारिशत्संरकारा | 

दुत्याद्या चसंस्कारप्रसिद्धर्ददिकेषु कर्म॑सु तत्संच्तस्य विद्या- | 

त्पत्तिमभिप्रेत्य रता भवति, तस्मात् साध्विद्ममेद्ावधारणं ॥ 

विद्यासंयुक्ततया विहितानामपि कममणां प्रकरणामेदादेव कमीान्तर- 
त्वश्रङ्गायां दृद्ान्ते ज॒ङतीति दामविधिश्चतेमासाख्यकालस्य चान्- 
पादोयत्वेनाविधेयत्वादञ्रिहोचशब्दस्य चाख्यातपारतन्त्युदाख्यातस्य च 
जदातेः सत्धिदितरूपवत् कम हित्वा यवदडितनेयमिकाभ्निडाचपराम- 
श्ित्वायोगादास्याता्थ॑वाचिनोऽभिद्दाचश्व्द् स्यापि कमान्तरविषयत्व- 
मेवेति युक्तं | विविदिषायामेव विधिश्रवणात् प्रसिद्धानामेव यन्ञा- 
दीनां यच्ञादिष्ब्देरनवादात् विद्यासंयोगमात्रं विधीयते तेषामिति न 
कमीन्तरतेत्य्थः। उक्तमेवाथं प्रश्नद्वारा हेतुमवताय्थं स्फारयति | कुत 
इत्यादीना | प्रसिडधक्रमसु संस्कार त्व प्रसिद्धिरपि तेषां चित्तमलनि- 
रासेन ज्ानोात्पत्तावुपकारकत्वमावेदयन्ती कमभेद खचयतीव्याइ। 
अदत | गभाधानादयः सदहधमचारिणसंयागान्ताः चतुदश, पञ्च 
मदहायन्ञाः, सप्त सामसंस्थाः, सप्त इविःसंश्थाः, सप्त पाकसंस्थाः, अन- 
अन् संहिताध्ययनं, प्रायणं क्म, जपः,उत्कुमणं, देदिकं, भस्रसमू हनं, 
चस्थिसच्चयनं, खाद्धानोव्यद्ेव्येवमदाचत्वारिश्रत्संखाराः। कमंभेदा. 
ष्ङ्कायागे फलितमाह । तस्सादिति। 



| 
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अनमिभवच्च दशेयति ॥ ३५॥ 

सदकारित्वस्येवेतदुपोद्लकं लिङ्गदर्शनं ्रननभिभवञ्च दशं- 

यति शतित्रह्यचग्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादिभिः कमै: “एष 
द्यात्मा न नश्वति यं ब्रह्मचय्येणानुविन्दते' त्यादिना, तस्मा 

द्यज्ञादीन्याश्रमकमाणि च भवन्ति विद्यासदकारोणि चेति 

स्थित ॥ 
५ अन्तरा चापि तु तदृषटः ॥ २९ ॥ 

विधुरादोनां द्रव्यादिसम्द्रडितानाञ्चान्यतमाश्रमप्रति- 

पत्तिद्ीनानामन्तरालवतिनां किं विद्यायामधिकारोऽस्ति 

किंवा नास्तीति संश्ये नास्तोति तावत् प्राप्तं, ्रा्रमकमणां 

विद्यादेतुलावधारणात् आआञ्रमकमोासम्भवाचचेतेषामित्येवं प्राप 

निव्यानि कमाणि खतः पुखलेाकावाक्षिफलान्यपि ज्ञानकामेनानु- 
सितानि ज्ञानायानीद्यक्तं सदानं ब्रद्यचय्थादीनामाख्मकमणां क्तैशएत- 
नकरणेन विद्योदये हतुतेव्यच लिङ्गमाह । अनभिभवञ्चेति | चस्य 
तात्पग्याक्तिपवकमत्तराथं कथयति सहकारित्वस्येति | उभवयविध्य- 

चौनमयेमपसंहरति | तस्मादिति॥ 
अञ्मकमंणां विदयोापायत्वे सल्यनाखमकर्मणां नेवमिति मन्वानं 

प्रत्याह | अन्तरेति । अनाश्रमिगा विधुरादीन् विषयील्व्य तेषां 
कर्मित्वप्रसिदेनिन्दाप्रसिद्धेशख संप्रयमाद। विरति | अचानाखम- 

 कमणामृक्तविद्यादतुतवोत्या पादादिसङ्गतिः। पूवपच्ते यथा विघ्ूरक- 

मणां विद्यादेतुल्ासिद्धिः तथयेवाश्मकमणामपि विद्यादेतुत्वासिडिः। 
सिद्धान्तं त्वाश्चमित्स्य न्यायात् कमणां तत्सिद्धिरिति मन्वानः 

संग्रयमनुद्य पुवंपच्तमाइ। नास्तोद्यादिना। विविदिवषावाक्ये यज्ञा 
6 
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न २ | 
दमा, अन्तरा चापि तु, ्रनाञ्रमिवेनान्तराले वत॑मानोाऽपि 

विद्यायामधिक्रियते, कुतः तद्ृष्टेः, *रोद्धवाचक्रवीप्रषतीनामे- 

वम्भूतानामपि ब्रह्मवि्वश्रु्टुपलभेः ॥ 

£ 

अपि च सयते ॥ २७॥ 

संवतंप्रश्टतीनाञ्च नद्मचयादियेगाद्नपेक्तिताञ्मकमंणा- | 

मपि मदायोगिलं सखर्च॑ते इतिदहासे। नन लिङ्गमिदं शृति- | 

रटतिदर्भनम् पन्यस्तं कानु खल् प्राक्षिरिति साऽभिघोयते ॥ 

१ 

विशेषानु्यदश !। रेट ॥ 
तेषामपि विधुरादीनामविरूद्धैः परूषमा चसम्बन्धिभिजं- | 

दिषु पयेकं करणविभक्तिश्रुतेराञ्चमकमभावेऽपि वणेमाचचघमाणां | 
दानादीनां सम्भवात् विधचरादीनामपि विद्याधिकारः स्यादिव्याशद्ख 

केवलवग्धमाणं विद्यासाघधनतवे सव्याश्रमकमेणां ववश्याद्नाश्मि- 
णमनधिकारा विद्यायामित्यादइ। आञखअ्मेति | अनाखमकमेणां न 
विद्यादेतुतेति पवपत्तमनद्य सिद्धान्तयति रखवमिति | प्रतिज्ञां या- | 
करोाति | अनाखमित्वेनेति। तद्ृष्ेरिति वाचषे रक्तेति | 

खतं दृष्टिं श्ष््ि स्मातंमपि द्यति । अपीति | खति- 
सतिभ्यां सिद्धे सिडान्ते$नन्तर च निर स्यद्चाद्यमादइ | नज्विति | | 

जन्मान्तरकछृतादपि कर्मणे रक्तादीनां विद्यासम्भवात् बगापाधावृक्घात् | 
कमश विद्यव्यच् आतिस्मत्यारनियामकत्वात् निवामकान्तरं वक्तव्य 

मत्ययः; अआअखमघभाभावेऽपि वणधमविश्ेषरनग्ररदहीता विद्याटेष्य- 

तीति खचेण समाधत्ते! सेति । 

अविरद्धेरनाखरमित्वाविरोधिभिरिति यावत्। अत ख्व पुरूषमाच- 
सम्बन्धिभिरिव्युक्तं | खञ्रमधमश्रून्यानां जपादिष्वपि श्रूजादिवन्नाधि- 

# रेक्ेति वध॑० | 



[ख .द।पा ०४] श्ाङ्करब्रद्यचभाष्ये | १०२३ 

पोपवासदेवताराधनादिभिधंमेविषेरनुथदा विद्यायाः सम्भ- 

वति। तथाच खतिः- 

'जण्येनेव तु संसिष्येद्राद्यणि नाच संश्यः। 

कुय्धादन्यन्न वा कुय्यान्मतरा ब्राह्मण उच्यतेः॥ 

द्त्यसम्भवादाञ्रमकमणाऽपि जपेऽधिकार दशंयति। जन््ान्त- 

रानष्ठितेरपि चा्रमकम॑भिः सम्भवल्येव विद्याया अनुग्रहः । 
तथाच ख्तिः- 

'अनेकजन्म्रसंसिद्धस्तता याति पराक्तिंः। 

इति जन्ान्तरसञ्चितानपि संस्कारविशेषानुग्रहोद्धन् विद्याया 

दशयति । दृष्या च विद्या प्रतिषेघाभावमात्रेणाप्य्थिनमधि- 

करोति ्रवणादिषु, तस्मादिघरादौोनामष्यधिकारोा न विरू 

ध्यते ॥ 

कारोाऽस्तोत्याश्र ङ्घाहइ । तथा चेति । मेचा मिक भवः सवेभताद्िसकोा 

द्यावानिव्यथेः। किञ्च नयामिकफलषु कमेखानन्तयस्याचादितत्वाद- 

जियतकालत्वे नयोागिककमाभावेऽप्यामद्िकरेव कमभिविद्या मविष्य- 
तौति चस्य व्याख्यान्तरमाह । जन्मान्तरेति | जन्मान्तरं सित. 
कमणां विद्यानुग्राहकत्वे मानमादइ। तथा चेति । अनेकेषु जन्मघ 
सद्धितसंस्कारः सिद्धः सम्यग्घोपरिपाकवानित्ययः | यथास्मिन् 
जन्मन्यघोत्वेदा धमजिन्नासाधिकारी, तथयासिन्नेव जन्मन्याख्म.- 
धमरुत्पादितविविदिषा विद्याधिकार स्यादित्याशङ्धादह। टद्ार्धति 

अविद्यानदत्तेटंफलत्वात् निवमापेत्ताभावात् विघातकनिधेधस्या- 
भावमाचेण तच पुरुवस्य प्रत्तिरिव्यघः। श्रतिस्मृतिन्यायसिडमर्ध- 
मुपसंद्रति | तस्मादिति। 

0 2 2 



१०२४ रल्नप्रभाभासिते। [चअ०्३।पा०४] 

अतस्वितरञ्ज्याये! लिङ्गा ॥ २९ ॥ 

च्रतस्वन्तरालवतिंलादितरदाश्रमवतित्ं ज्याया विद्या- 

साघनं श्रुतिरूतिसं दू व्धलात् शरुतिलि ङ्गा "तेनेति ब्रह्मवित् 

पण्हृत् तैजसञ्च' इति । “नाश्रमी न तिष्टत दिनमेकमपि 

दिजः संवत्सरमनाश्रमी सखिला छच्छ्मेकञ्चरत्' इति च खखति- 

लिङ्गात्) 

तद्धतस्य तु नातद्भावे जेमिनेरपि नियमातदरुपा- 
| भावेभ्यः | ४० ॥ 

सन्तयद्धैरेतस आश्रमाः इति स्थापितं, तास्व प्रा कथञ्चि- 

त्ततः प्रच्युतिरस्ि नास्ति वेति संशयः, पृवेधमंखनुष्ठानचिको- 
षया रागादिवशेन वा प्रच्यतोाऽपि स्वात् विश्ेषाभावादित्येवं 

वणपाघावृक्तधममाचादपि विद्योत्पद्यते चेदाश्रमित्वमन्थकमि- 
त्याश्रङ्कादह । अतस्िति । विद्यायाश्िराचिरव्यक्तिहेतुतयाश्रमि- 
त्वानाश्रमित्वयोविंशेषान्न वेय्यमिति मत्वा व्याचष्टे अत इति। 
साघधनोापचयादचिरेण विद्याहेतुत्वं ज्यायसं । अाखमित्स्य ज्या- 
यसे ख तिस्मत्यनुग्रटहीतत्व हेतुमाह । अतीति । खता परणयृत्ववि- 
प्रघणलिङ्ाच अषखमाखमित्वमित्यादइ। खतोति | तेन ज्ञानमागण 

ब्रद्धविदेति गच्छति ब्रह्य प्राप्रोति, सचप्णये खाञ्मोाक्तं कमे कसो- 
तीति पणछदुचयते | तेजसि परमात्मन्धात्मत्वेन वतत इति तजसस्तच्च 

पु ण्यछत्ववि्वणादाश्रमित्वं ब्रद्प्राक्षिदतुतया अर सिद्धमित्यथेः| 
अाख्नमित्वस्य खेत्वे खातमपि लिङ्गमनुकरूलयति । नाखमीति। 

अनाञख्ममिणां कमापि विद्याडेतुश्वेदारूण्यति, तस्य पृवौश्रमप्राप्तस्य 
धीपुवकं प्रच्यतस्य कम किमू वाच्मिव्याश्द्भाह। तद्धतस्येति | ङत्ता- 
नुवाद्न विषयं चयति। सन्तीति । तानाश्रमान् प्ाप्तसख् धीपुवं 
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प्राप्रे उच्यते, तद्भूतस्य तु प्रतिपन्राद्धरेताभावस्य न कथयञि- 

दप्यतद्धावो न ततः प्रच्युतिः स्वात्, कुतः, नियमातद्रपाभा- 

वेभ्यः\ तथा डि अत्यन्तमात्मानमाचार्यकुसेऽवसादयन्निति 

अररण्यभियादिति पदन्तता न पुनरोयादि्युपनिषदिति- 

“आचायंणाभ्यनज्ञातख्तुणामेकमाश्रमं । 

अ्राविमोक्तात् शरोरस्य सोऽनुतिष्टे्ययाविधिः॥ 

दति चेवंजातीयकोा नियमः प्र्युत्यभावं दशेति यथा 

च ब्रह्मचयें समा ण्डी भवेत् ब्रह्मचयादेव म्रत्रजेत्' 

दति चैवमादोन्यारोदषूपाणि व्चांस्येपलभ्यन्ते नेवं प्रत्य- 
वरोदरूपाणि, न चेवमाचाराः शिष्टा विद्यन्ते । यत्तु 
पृवधम॑खनुष्टानचिकोषंया प्रत्यवरोादणमिति, तदसत्, “श्रेवान् 

प्रच्युतस्य कमेविषयस्तत् किं विद्यादेतुनं वेति संशयं सिद्धवत्छत्य तद्धे. 
तुमाइ । तास्विति | कथच्धिद्रागादुद्रेकादित्ययः। सा मानवती न 
वेति विमशाथेः। ऊद्धरेतसां बद्िपवप्रयतानां कमं ययाक्तविद्या- 
तु न दयुक्गया पादादिसङ्तिः । पृवपत्ते पवाक्ताखमित्खश्यासिडिः.सि- 
डान्तं प्रच्तरप्ामाणिकत्वात् तत्सिद्धिरिति खोकत्य प्वपत्तयति। 
पवति। पुवाश्रमोक्तयागादिधमः सुखेन शएक्छाऽनष्ातुमिति तसि 
कोघेया रागद्रेघवश्णन च प्रत्यवरोदाऽपि प्रामाणिकः स्यात, तथा 
चानाख्मि कमे निन्द्तिमिपि यथा विद्यासाघनमक्तं, तथा परत्यवरूए्- 
स्यापि कम विद्याहेतुराञखमावरोदाऽनुटेयत्तदारोहावरोाहइरारन्य- 
तस्त्वात् तदारादइवदित्यवरोाइस्य प्रामाखिकत्वादिव्ययंः। सिडान्त- 
खचमवताय ब्याकरोाति। रखवमिति। उत्तराश्रमं प्राप्तस्य पवाखम- 
प्राक्षिरप्रामाणिकीव्यच् प्र्नपुवंकं हेतुचयमादइ। कुत डति। तच नि- 
यम व्याचष्ट। तथा हौति। अर्ण्यभिव्येकान्तोपलल्तितमद्धुरेतस्ं 
तदियात् गच्छेदिति, पद् शासत्नमागस्ततस्तस्मात् अरण्यान्न पनरियात 
पननागच्छत् न प्रवत्यरोाहइदिव्यपनिषद्रदस्यमित्यथः। स्मातमपि नि- 
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सधमा विगृणः परधमोत् खनषितात्' दति सरणात्, न्यायाच्च, 

यादियंप्रति विधोचतेषतस्यधमानतुया येन खनुष्टातुं| 

शक्यते, चाद्नालच्णलाद्ध मैस्य। न च रागादिवथात् प्रच्युतिः, ¦ 

नियमश्रास्तस्य बलो यस्वात्। जेमिनेरपोत्यपिशब्देन जेनिनि- | 

वादररायणएयारच संप्रतिपत्िं शास्ति प्रतिपत्तिद्ाच्छीय॥ 

न चाधिकारिकमपि पतनानृमानान्नद् योगात् ॥ ४९१॥ 

यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रमादादवकीर्येत किं तख श््रह्म- ` 
€ स £ र ~ ५ | 

चायवकीर्णी नेतं गदभमालमेतः इत्येतत् प्राचित्तं खा- | 

दुत नेति। नेत्युच्यते, यद प्यधिकारलक्षणे निर्णीतं म्रायञित्तं | 

यमं कथयति। आचार्यणेति। उक्तनियमतात्प्य॑मादह। रवमिति। 
्तद्रपमप्रत्यवरोदह व्याकराति। यथा चेति। अभावं श्द्छाचारा- 

भावं व्ाचष्टे। नचेति। परोक्तमनमानमनद्य स्मतिविराघेन दूष- 

यति । यत््विति। इतखखानमानमयक्तमिव्यादह। न्धायाच्ेति। यत्त 

रागादिवप्त पत्यवराहणमिति ताह । न चेति। ततान पनरि- 

त्यादि नियमणश्ास्त्रं। अवशिष्टं खचावयवं वयाचष्टे। जंमिनेरिति। 

अचति प्रामाणिकप्रचयेत्यभावोाक्तिः। उभयसम्मरतिपत्तिफलमादइ । 

परतिपत्तीति॥ 
प्रत्यवरोादहणमशास्त्रीयमिद्यक्तं, सम्प्रति प्रमादात् पर्यवसो प्राय- 

खित्तमस्तोति वक्त पुवंपच्तमादहइ । न चेति। ऊदछरेतस धीषु बच्युत- 
ब्रह्य चयं विषयस्तवां किं न्ति प्रायश्ित्तं उतास्तीति प्रायचित्ता- 
भावस्मतेमहापातकव्वनक्तख संयमा | यदीति। प्रमादादित्यधीं 

पवेचखतनब्रद्यचयाणमवोाद्धसरेतसां प्ायखित्तचिन्तेयमिति द्योतयति । 

वकोयत याना रेतः सिञ्चेदवकीणं याना ्तिप्तं रेता यस्यास्तीत्यव- 

कार्ण । प्रमाद्ाचच्ेतव्रह्मचयाणामृद्धरतसां छतप्रायञ्ित्तानां कमं वि- 
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अवकोणिपष्रएश्च तददाधानस्वाप्राप्रकाललादिलति तदपि न 

नैष्ठिकस्य भवितुमरंति। किं कारणं, 

्रारूटोा नेषठिकं घमं यस्तु प्रच्यवते पनः। 

प्रायखित्तं न पश्यामि येन शुध्येत् स आ्रात्महा"॥ 

दत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणात् ङन्निशिरस दव प्रतिक्रिया- 

नपपन्नेः। उपङुवाणस्य तु तादृक्पतनस्मरणाभावादुपपद्यते 

तत् प्रायञित्तं॥ 

द्याहतु रित्यक्चा पादादिसङ्गतिः। पवपरत्ते प्रमादिनामद्धरेतसामाव्य- 

न्तिकादघःपातात् पमयासिद्धिः, सिद्धान्ते तेषामपि प्रायखित्तेन 

पतनसमाघधानात तल्बिद्धिर्ित्यिपव्य पवेपत्तखूचमवतायं योजयति। 
उच्यत डति । तदव षटाध्याये निधारितं पायख्ित्तमदाइरति। अव- 
कर्णोति | त्रद्यचायवकीर्ण्यचर पश्ुदहामाथमाधानं कतं, किंवा 

लाकिकोष्वेवा{्निषु तत्वम\ति सन्दे पुवाधिकरये यदाहवनीये जहाति 
तेन खूयाईस्याभीषधः प्रोता भवतीत्याहवनीयस्य सवद्ामायत्वाद्ाहव- 

नीये तावदुपनयनहामा कायादडति प्रापय्य जातपृचाऽम्रीनादधौतेति 

क्तद्ारस्यागन्याधानविधानादुपनयनकाले दाराभावादाधानस्याप्राप्त- 
कालत्वात् आइ वनीयाभावात् लकिकाञ्चिषु उपनयनदामाडति रा- 
इान्तिते, ब्रद्यचारो ययाऽवकौर्णं सव तस्य भाया स्यात ततेा$ग्न्धा- 
धाननमित्यधिकणश्ङ्कां निराकतुमतिदेगशाधिकरणमवकीसिंपस्ुखेति। 
वथापनयनकालं लाकिकाम्ना हामस्तथावकीणिपश्ुखच ततेव दातव्यः 
आअध्ानस्य पन्नीपरिग्रदात्तरकालतया पुवप्राद्यभावादितरस्याख्च पर- 
परिग्रदश्धूतावा भाखीात्वकल्पनया$ऽधाने मानाभावादिव्य्थः।| यद्. 
धिकारलच्तणे निर्णोतमधिकारिकं प्रायखित्तं तदपि नेद्धिकस्य भवितु 
नादतीत सम्बन्धः| प्रच्रप्रवकं दहेतुमादइ। किमित्यादिना किंवि- 
षयं तदहं प्ायश्ित्तवचनं ब्रद्यचारित्वाविष्ेषादुपकुवणस्यापि तद्- 
यागात् तचाद | उपेति | ताद्गित्यप्रतिसमाघेवयत्वाक्तिः।॥ 
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उपपुवमपि त्वेके भावमश्नवत्तदु-क्तं । ४९ ॥ 

रपि वेके च्राचाचा उपपातकमेतैतरिति मन्यन्ते चननैष्ठि- | 

कस्य गरूदारादिग्याऽन्यच बरह्मच विशोर्यते न तन्मडापातकं 

भवति गरूतल्पादिषु मदापातकंष्वपरिगणनात्। तस्मादुप- 

कुवाणवन्नेषि कस्यापि प्रायञित्तभावमिच्छन्ति ब्रह्मचारिला- 

दिगेषादवकोणिंत्वाविशेषाच अशनवत्, यथा ब्रह्मचारिणा 

मधुमांसाशने ब्रतलेापः पुनः संस्कार श्चैवमिति । ये हिं प्राय- 
ित्ताभावमिच्छन्ति न तेषां मूलमुपलभ्यते, ये तु भावमिच्छ- 

न्ति तेषां ब्रह्मचायंवकोर्णीँत्येतद विशेषश्रवणं मूलं । तस्ना- 

द्वाव य॒क्रतरः। तदुक्तं प्रमाणलचणे, “समा विप्रतिपत्तिः खात् 

शास्तस्था वा तन्निमित्तलात्' इति । प्रायशित्ताभावस्मर ण न््वेवं 

सिडधान्तयति । उपप वमिति | उपपद् पूवं यस्य पतनस्य तदुप- 

प॒वेमिति वाकरोति । अपि त्विति । परायञित्ताभावं यावत्तयितुमपो- 

ति प्रत्यक्तं। खवकारायमाह | नेति। नङ्िकव्रतलापस्यापपातकत्वे$पि 

पायखित्तसत््वे किञ्चातमित्याश्द्का उपपातकसामान्यप्रायचित्त स्या- 

दिति सूचावयवं बयाकुवन्नादइ | तस्मादिति । उक्तमथे टद्ान्तमवता्यं 

स्पयति। ऋअषएनवदिति। प्रायश्ित्तं न पश्यामीति वणात् कथं 
तद्धावधीरिव्याश्ङ्याहइ। ये इहीति। पायञ्ित्तं नास्तीति सरणा- 

भावात् न पश्यामीति दष्णनाभावमाचस्ररणादित्यथः। भाववादिना- 
मपि तुल्या मृलानुपलब्धिरि व्याश ङ्खयाद। ये त्विति! ननु न पश्यामीति 
समर गस्य प्रायख्ित्तनिषेधाथत्मनमाय तदर्थश्तिकल्यनात् तदि- 
सघ सामान्यश्चत्या प्रायख्ित्तसत्ता नाभ्युपगम्यते तच्रादइ। तस्मादि- 
ति। यावद्श्नाभावस्मरणस्य प्रायञित्तनिषेधायत्वकल्पनया तदथ- 
श्ुतिरनुमीयते तावदतिग्रषटच्या प्रायश्ित्तं ्तिगमयतीति न स्मृ्या 
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सति यल्ननगारवे(त्यादनार्थमिति व्याख्यातवयं। एवं भित्तवै- 

खानसयारपि वानप्रस्या दोत्ताभेद छक्र दादशराचञ्चरित्वा. 

प्रायशित्ताभावधौरिति भावः। उक्तेऽ्यं यववरादहाधिकरणसम्मति- 
माह | तदुक्तमिति। यवमयखखरूवाराद्ी उपानद्ावित्यच्र यववरादह- 
ष्ब्दाभ्यां पिवङ्कछव्णशकुनियदा वा दौीघश्रकश्रुकस्ग्रह्ा वेति सन्दे 
हे पुवेपच्तमाहइ। समति। केचिदोघेश्रके यवशब्द प्रयुञ्खुते, प्रियङ्गुषु 

चापरे, वराहश्न्दमपि श्रूकरः कचिदाडः, छष्णशकुना चान्ये, तेन 

प्रयोगसाम्यात् समा तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्तिः स्यादित्यथ सिडा- 
न्तमाइ | शास्त्रस्था वेति । वाशब्दः पत्तवयाख्त्यधंः। या एास््रमला 
धीः सेव ग्राह्या शस्रनिमित्तत्वात् तद्धमादि ज्ञानस्य, ास््रञ्च "यदाच 

न्या घय स्लायन्ति अथते मादमानास्िन्ति वराडहं यावोा- 
ऽनघधावन्ति' इति च यववरदशब्दयोार्दीघभ्रूकम्रूकरविषयत्वं, तस्मात् 

चोसाम्याभावात् विकल्पासिदधेया एस्रमला प्रसिडिः सेव ग्राद्यति 

प्रथमेऽध्याये सिदध, तथयाचापि ्एास्म्लत्वात् प्ायखित्ताभावसिड- 
स्ततसक््वं यक्तमित्यथेः, प्रायशित्तं न पश्यामि इति स्मतः, तहि का 

गतिस्तचादइ । प्रायञ्ित्तेति । रण्वं सति सामान्यश्रुया प्रायञ्ित्तसत््वे 
निखिते सतोव्यघः। यदि कथञचिच्रशिकस्य ब्रद्यचयं लप्येत तदान 
प्राय्ित्तं दृष्यत, तेन नंछिकेन ब्रद्मचय यन्वता भाव्यमिति तदि 
वयस्य यन्नस्याप्रमादन सदा कायतारू्पं गारवमत्पादयितु प्रायचित्ता- 
भावस्रणमित्यथः। नण्िकं हि दणितन्यायमितरयोारततिदिशति। 

खवमिति | विश्रषताऽपि प्रायख्ित्तविधेस्तयारल्ति प्रामादिके त्रतलोापं 
प्रावित्तमिव्यादइ। वानप्रस्य इति दीच्ताभेदे ब्रतलोापे प्रमादता 

ब्रद्यचयंभङ़ छच्छं चरित्वा मदाकच्तं बड्ूटणकाण् देशं वर्येदिति 
सम्बन्धः| छृच्छं विश्िनद्ि। दादष्रति। दिनच्वमेकवारुमोजनं, 
दिनचयं राचिभोाजनं, दिनचयमयाचितं, दिनचरयमुपवासकरणमिवयेवं- 
रूपमिद्य्ैः । पारसित्राजकेऽपि प्रमादता ब्रतलपे तुल्यं छच्छानृान- 
मिव्याद। भिच्तृरिति। सोमस्य यज्ञाङ्गत्वात् तदभिदृडधिमनादव 
मडाकत्तं वद्धयेदिव्याहइ | सामेति | 
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१०३० रन्नप्रभाभासिते। [अ ०द।पा०४| 

[ & म. [अ [त ९.1 

महाकत्तं वद्धयेत्, भिक्लुवानप्रस्थवत् समटद्धिवजं खशास्त- 

संस्कार खेत्ये वमादि प्रायशित्तसरणमनुसतव्यं ॥ 

वदिस्तभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३॥ 

यद्यद्धंरेतसां खाश्रमेभ्यः प्रच्यवनं महापातकं, चदि वाप 

पातकमुभयथापि शिष्टेस्ते वदि: कतंव्याः 

“आरूढे नैष्ठिकं धमं यस्ठु प्रच्यवते पुनः। 

म्रायञित्तं न पश्यामि येन प्रदुष्येत् स अत्महा" ॥ इति 

'सवेपापप्रसक्तोऽपि थ्यायन्निमिषमयुतं। 
पुनःस पुता भवति पद्किपावनणख्व च॥ 
मनोवाक्कायजान् दोषान् ज्ञानाव्थांखप्रमादजान्। 
सवोन् ददति योगाभिस्तलराशिमिवानलः।॥ 
उपपातेषु सर्वषु पातकेषु महत्सु च | 
प्रविश्य रजनीपादः ब्रद्यथ्यानं समाचरेत् ॥ 
निद्यमेवतु कुर्वत प्राणायामांस्त॒ षोडश । 
अपि श्नरृणदनं मासात् पृनन्त्यदहरदहः छताः'॥ 

व्यादि परसित्राजकविषयं शास्त्रं। तेनाभिहितः संस्कारो थ्यानादिः 
सच कतंखा भिन्तुणे्याद। खशास्रेति। ऊर््रेतसां प्रमाद्च्यृत- 
ब्रद्यचयाणां छत प्रायञ्ित्तानां अधिकाराऽतस्ति विद्यायामिति भाषः॥ 

छतप्रायच्खित्तानामपि तेषां श्दियवदहायत्वमाडइ । वहि स्विति | 
छतप्रायश्ित्तैः सद शिाचाररूपं कर्म विषयस्तत् किं विद्याङ किंवा 
नेति सं्ये प्रागृक्तप्रायश्ित्तेरेव तेषां यवदहाय॑तासिद्धेरङ्गमिति प्राक्त 
सिद्धान्तमाह । वदीति । प्रतिज्ञायमक्ता देतुदयं व्याकरोति। आ- 
रूपए इत्यादिना । दुशखरिताचर्णछतमेना लाकदये$पि कतुर श्चुद्धिमा- 
दधाति, तच प्रायश्ित्तन लाकदयेऽपि कस्यचिदश्ुद्िरपनीयते कस्य- 

चित्त पारलेकिकागु{धरपाक्रियते रेदिक्नाश्द्धिरनुवतंते। उक्तंदि 



[ ख०३।पा०४] शाङ्रतब्रद्यखचभ्थे | १०३१ 

'आरूढपतितं विप्रं मण्डला विनिःषतं । 

उद्वद्धं रुमिदषटच्च स्पृष्टा चान्द्रायणं चरत्" ॥ ईति 

चेवमादिनिन्दातिश्यङ्टतिग्यः शिष्टाचाराच। न डदि यन्ञा- 

्ययनविवादादीनि तैः खदाचरन्ति श्टाः॥ 

स्वामिनः फलश्रतेरित्याचेयः ॥ ४४ ॥ 

अङ्गेषूपासनेषु संशयः किन्तानि यजमानकमाणि त्राहा- 

खिद विक्माणि, किन्तावत् प्राप्तं यजमानकमाणोति, कुतः 

"बालघ्नांख छ तघ्नख विखुडानपि घमेतः। 

ररणागतहन्तख स्ीदन्तञख न संवद्त्' | इति| 

तये हाप्यारूपा निकमित्यादिस्मतलिङ्ादाचाराच परलाकाश्वुद्धे- 
रपनीतत्वे$पि अव्यवद्धायत्वावगमान्न तव्यवदहाररूपाचार्सय विद्ा- 
डत्वं, तद् वमुक्काचार्स्याक्तविद्यानङ्त्वाभिधानात् प्रासङिकी पादादि. 
गङ्गतिः। पुवेपच्ते बालघ्रानिव्यादिस्ममतिविरोधः, सिडधान्ते तदानुगृख- 
मिति भावः॥ 

अन्यस्मिन् पापकारिणि तेन व्यवदहाराद्न्यस्य त्वपकारवद्न्यस्मिन 
उपास्िकतरि तेन व्यवहारात् फललच्तणेोपकारमन्धययजमानस्य द्- 
यन् पवपच्तयति। खामिन डति। कमाङ्सङ्गान्धपासनानि वि- 
खयास्तघभयक्रढट त्वधिया संग्रयमाहइ। खङ्धेष्विति | श्रास्रीयाङ्ासि- 

तापाक्तीनां खतन्लफलानाम्रत्िककटकत्वे$पि यजमानगामिफल- 
त्वाक्तेरल्ति पादादिसङ्गतिः। पर्व॑पत्ते कर्टलभेक्तत्वयारैकाधिकर. 
रासिडिः, सिद्धान्ते प्रकृतस्य कतु रखातन्त्यात् तस्य यजमानाधौन- 
त्वात्तत्कट त्वमपि तद्धीनमियेकाधिकरण्यस्याविरूदढधतेति सिडधवत. 
छ्य प्रञ्पुवक पृवपच्तमाइ | किमिति। तचदेतुं प्रखरदारा दशर 
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२०२२ रल्नप्भाभासिते। [अ०३।पा०8 | 

फलभ्रतेः। फलं हि ्रूयते 'वषंति हाद वषंयति इ एतदेवं 
विदान दष्ट पञ्चविधे सामापास्तः इत्यादि [काउ] । तच 

सखामिगामि न्यां तस्य खाङ्क प्रयागे, अधिक्ृतल्ादधिक्ृताधि- 

कारलादैवंजातीयकसख। फलच्च क तं्युपासनानां शूयते 'वषं- 

व्यस्मे य उपास्ते' इत्यादि [का०उ°] । ननु खलिजोाऽपि फलं 

दृष्टं आत्यने वा यजमानाय वाऽयं कामं कामयते तमागा- 

यतोति। न, तस्य वाचनिकत्वात् । तस्मात् खामिन एव 

फलवत्स॒पासनेपु कटंलमिल्यातच्ेय च्राचाया मन्यते॥ 

आरववज्यमित्योडुलामिसस्से डि परि क्रीयते ॥ ४५॥ 

नैतदस्ति खामिकमण्युपासनानीति, ऋविक्कमाण्धेतानि 

यति । कुत इति। फलश्ुतिमेव विश्दयति। फलंद्धीति। तमपि 
फलम्टत्विगगतं किन्न स्यात्तचादह। तच्ेति। तच. खदेतुः। तस्येति । 

उदू याद्युपाह्िविधीनां प्राप्तोदेशनत्वात् कत्वधिकारिण ख्व प्राप्ते 
स्तस्येवेदेश्नयागात् तदास्ितापास्तीनां गादोडइनवदधिकताधिका- 
रित्वात् कत्वधिकारिण ण्व गेादोदहनफलवतः विद्याफलेन सङ्गति 
रित्यादइ। अिकतेति । तथापि कयं उपास्तानां याजमानत्वं तचा | 
फ लच्छेति । अकटटत्वे फलितत्वमपि यजमानस्य नस्यात् कटटत्वभोक्त्- 

त्वयोारकाधिकरणयादिव्ययः। यजमानगामि फलमित्यच व्यभिचारं 

प्राङ्कते| नन्विति । उत्सगता याजमानं पालं वचनात् क्चिदपवाद्ः 

स्यादि व्याह । न, तस्येति । वाचनिकापवादाभावे तूत्सगंख्ितिरिद्यप- 
संहरति । तस्मादिति। 

अङ्कापास्तोनां याजमानत्वात् न खतन्रफलतेति प्राप्ते सिडान्त- 
यति । आलिंज्यमिति । तच प्रतिन्ञां विभजते नेतदिति। अन्य- 



[अ०द।पा ०४ शाङ्कर रद्य खच भाय्ये | १०२३ 

स्यरित्यो डलामिरा चार्थ मन्यते, किं कारणं, तस्मै दि साङ्गाय 

कर्मणे त्विक् परिक्रोयते, ततप्रयोगान्तःपातोनि चोाद्गो- 

याद्युपासनानि श्रधिहताधिकारलात् । तस्मा्गादेादनादि- 

कमनियमवदेव खछलिग्भिनिंव॑तरन् । तथा च न्तं इ वको 

दाल्भ्य विदाञ्चकार सद नेमिपषौयाणामङ्नाता बश्यवः इत्यु 

जगाटकटेकतां विज्ञानस्य दशंयति। यत्तुक्तं कचा्रयं फलं 

श्रूयत इति, नेष दाषः, परार्थलादृलिजोऽन्यच वचनात् 

फलसम्बन्धानु पपत्तेः ॥ 

श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 
यां वे काञ्चन यज्ञे खलिज आश्िषिमाशासत दति यज- 

मानायेव तामाशासत इति दावाचेति तस्मादु हेवंविदुद्नाता 
ब्रूयात् कंते काममागाचानि' इति [का०उ०] चलिंकटैकस्य 

कटं कत्वे कथमन्यस्य फलमिति शङ्कते किं कारणमिति। ख्चावय- 
वेनात्तरमादइ । तस्मै हीति | ऋत्विजा यजमानेन खगाभिने फलाय 

क्रोतत्वात्रानु पपत्तिरिव्यथः। खाङ्कमथं क्रौतत्वेऽपि ध्यानाथमक्रीत- 
त्वात कथमु पा्लोनाम्टल्ििक्कमत्वं तचाद । तदिति.। अङ्ापास्तोना- 
मधिक्लताधिकारित्वे फलितमाह] तस्मादिति। तासाग्टत्विक्कटत्व 
श्रतं लिङ्गमाह । तथा चेति | तमदूयोधाख्यं प्रणवं प्राणादिदटष्टि- 

विश्ि्दटिं वका नामता दच्धास्याप्रत्यं दाद्भ्यो विदाञ्चकार विदितवान् 

विदित्वा च नमिषीयाणं सचिवाणमदरूाताऽऽसीदव्ययः। प्वपत्त- 

वोजननवदति | यत्विति } उत्सगता याजमानत्वे$पि फलस्य वचना- 

द्पवादा यचनवं तचात्स॒गस्थितिरिव्यक्तमित्यादह। नत्यादिना॥ 
डतश्चापास्तौनां ट[तिक्कटटत्वं वजमानफलगामित्वं चेत्याह | खते- 

चेति । उत्छगतः श्रतिलिङ्गंख सिद्धमथमुपसंहरति। तस्मादिति, 



१०२७. रलप्रभाभासिते। [अ ०३।पा ०४|| 

विज्ञानस्य यजमानगामि फलं दशयति, तस्मादङ्ापासनाना- 

टलिक्कमत्सिद्धिः ॥ 

४५ ठि प व, सो [| 

सदकायन्तर विधिः परेण ठतीोयं तदता विध्या 

दिवत् ॥ ४७ ॥ 

"तस्मा द्रा दह्यणएः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत् बाच्यञ्च 

पाण्डित्यञ्च निरविंद्याय म॒निरमानच्च मेोनन्च निविद्याय ब्रा 

द्यणः' इति हददारण्घके श्रूयते, तच संश्रयः मैनं विधीयतेन 

वेति। न विधीयत इति तावत् प्राप्न, बाद्येन तिष्टासेदित्यचैव 

सिद्धे चपास्तीनां लिक्कटंत्वे तच्चिधौर्खानिवमन्यायेन खतन्त्- 
फलत्वसिद्धरिति भावः॥ 

विदुःरप्रभ्टतीनां मन्दाधिकारिणां धोसाधनोक्तिपसङ्गेनाङ्गापासन- 

मघमघीसाधनमेवं निधौयं पनरुत्तममध्यमघोसाधनं वक्तमारभते। 

सह कायेन्तरेति | विषयवाक्वमदादरति | तस्मादिति । यस्मात् पुवं 

ब्राद्यणा विदित्वा$ऽत्मनमेव रख्षणभ्या यल्यायाथ भित्ताचयं चरन्ति 

स तस्मात् खद्ूनातनेाऽपि ब्राद्यणः पाण्डित्यं पण्डाऽध्ययनजा ब्रह्मबदधि- 

स्तद्रान परिडितः तस्य कछ्यं पाण्डित्यं वणं तन्निविद्य लिश्येन लब्ध्वा 
बाल्येन ज्ञानबलभावेन यक्तिता$सम्भावनानिरासरूपमननेन खुद्धधी- 

त्वेन वा तिष्ासेत् स्थातुमिच्छेत । उक्तदाष्याथं बाल्यं चेत्यादिरनवादः, 

अवणमननानन्तरः मनिमननणशोलोा निदिध्यासनपरः स्यान्मानात् अन्ध 

इाल्ये पाण्डित्यं चामानं च निदिध्यासनं निश्चयेन लब्धा उक्तहेतु- 

चयस्य ब्रद्धयधी हेतुत्वात् ब्र्या इ मिव्यवगच्छतीति त्राद्यणः साच्तात्छत- 
रद्य भवतीव्यर्थः। तच श्रुतं मेनं विषयोक्छत्य भैनश्ब्दस्य सिद्धे 
पासित्राज्ये साध्ये च ज्ञानाभ्यासे प्रयोगसिदधेः संग्रयमाइ। तचरेति। 

निरुपाधिविद्यान्तरङ्गसाघधनमेनविधिसाधनात् पादादिसङ्गतिः। पूव 
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विधेरवसितलात्। न दथ मुनिरित्यच् विधायिका विभक्तिरुप- 

लभ्यते, तस्मादयमनुवादा युक्तः कुतः प्रात्िरिति चेत् म॒नि- 

पण्डितशब्द याज्ञा नाथंवात्, पाण्डित्यं निविदेत्येव प्राप्रं मैनं। 

अपिच अ्रमेनच्च मैोनञ्च निरविंद्याय व्राह्मण इत्यत्र तावद् त्रा- 

दयएलवं न विधोयते, प्रागेव प्राप्रवात्, तस्माद्य ब्राह्मण इति 

प्रशंसावादः, तदेवाय स्निरित्यपि भवितुमर्हति समाननिरद- 

शलादिव्येवं मरातत ब्रूमः, सद कायंन्तरविधिरिति। विद्यासद- 

कारिणा मानस्य बाच्यपाण्डित्यवद्िधिरेवा्जयितव्ः पूव 
¢ 

पत्त मोनस्यानद्ेयत्वासिह्िः, सिडान्ते तस्यानष्टेयत्वसिद्िरिति मत्वा 

तं हेव्यादिवाक्वश्रषाद्ङ्गापासनरम्टतिक्तमतिवत् अथ ब्राह्यण इति 

विधिद्धीनवाक्यश्ेषादय मुनिरिद्येषोाऽपि न विधिरिति पूवपत्तय- 
ति । नेत्यादिना । नन् बाल्येनेत्यपकमे विधिश्रतेर्भीनेऽपि विधिरस्त 
नेत्याह । बाल्येनेति | तद्वोापपादर्यति | न होति | यद्यचापि विधै 

यत्वं तहि विधिः खयेत बाल्यवन्नचखयते अतः ओआतव्यत्वे सद्यञखवणा- 

दिध्यभावसिडिस्त्यियेः। तदह्ि मानवाक्वष्य का गतिरस्ति तचा | 
तस्मादिति । अनधिगतस्यान्वाद्ायोगादन्यच् विष्यनुपलब्पेविधिरे- 
वायमिति शङ्कते। कुत इति। पार्डित्यविधानादेव मोनमपि सिद्धं 
तस्येव मानत्वादित्याद। मनीति। मनिश्ब्द्स्य भित्तवचनत्वे$पि तस्या- 

न्यच विध्ानादचानवाद् श्वेति मत्वा मानस्य अविधयत्वे हत्वन्तरमा- 

ह | अपि चेति । खकवाक्यतानरोाधात मानवाक्येऽपि न विधिरित्यघः। 

यदा पाण्डित्येन मानस्य प्रात्तिस्तदा विधोयमानबाल्यस्येव्यं प्रणसा,नद्ि 

पाण्डित्यं खरू्पेण न्ञान किन्त बाल्येनष्ति$नन्तरं मननापरपयायवं 

पाण्डित्य क्त स्यात्, तस्मात् बाल्यं प्रशस्तं, यदा मानस्यात्तमाञ्रमस्य वि. 

ध्यन्तर प्राप्तस्य अनवाद्स्तद्ा बाल्यमाचानषानवानत्तमाखमित्वेन स्तवय- 

त इति व्यक्घास्ततिरितिमत्वाद। तस्मादिति बाल्यपाखिव्यातिरि- 

क्तस्य मानस्याविध्चवत्वात् न तत ममच्तारनषयमिति प्राप्तं पर्तमनद्य 
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त्वात् ननु पाण्डित्यशरब्दनेव मोनस्यावगतलमुक्त, नेष दाषः, 

मनिश्व्दस्य ज्ञानातिश्याथलान्जननान्युनिरिति च ब्युत्यत्ति- 

सम्भवात् (मनीनामग्यदं व्यासः! इति च प्रयोगदशनात्। ननु 

मनिशब्द उत्तमाश्रमवचनाऽपि दशते "गारंख्यमाचायंक्लं 

नोनं वानम्रख्म्' इत्यच । न, वाल्मीकि मुनिपुङ्गवः इत्यादिषु 

व्यभिचारदशंनात्, इतराश्रमसन्निधानाच, पारिशेव्यात् तजा- 

त्माञ्रमापाद्ानं, ज्ञानप्रधानलादुत्तमाञ्रमख। तस्माद्वाच्य- 

पाण्डित्यापेत्तया ढतीयमिदं मैनं ज्ञानातिशयरूपं विधोयते। 

यत्त॒ बाध एव विघेः पर्यवसानमिति, तथया्यपूवैान्मुनिलसखय 

विधेयलरमाश्रीयते, मुनिः स्यादिति निक्द्नीयत्रनिदेशादपि 

मनस्य बाच्यपाण्डित्यवद्िघधेयवाश्रयणं, तद्वत विद्यावतः सद्या- 

सिद्धान्तमाद | खवमिति । ऋअपुूवेत्वमसिद्धमिति शङ्कते । नज्विति। 
पर्डितशब्दस्य चानमाचा्थत्वात् मुनिशब्दस्य तदतिश्यगामित्वात् 
अर्थमरदान्न पाण्डित्यशब्देन म॒निश्रब्द्स्य पास्यधतेत्याइ । न्येव्यादिना। 
डद्धप्रयोगाभावे कथं तदथंत्वं तत्राह । मृनीनामिति । आश्चमेऽपि 
येगद्रंनात् अनिवतक्ञानातिष्यवाचित्वं, तस्य चाचराविधानादन्- 
वादत्वमेवेति श्रङ्गते। नन्चिति | उत्तमाञखरमे मुनिश्न्दाऽसाच्ारणः 
साधारणे वेति विकल्वाद्यं प्याह । नेति | असाधारणत्वं त्वेकसया- 

नेकार्थत्वयोागात् अयुक्तमिव्यभिप्रत्य प्रयोगस्य अन्यधाखिदिमादइ । 
इतरेति । मेनस्यापुवत्वमुपपाद्य टतोयमिति पद व्याकुवेन् मकित- 
माइ । तस्मादिति । वाक्यभेदप्रसङ्गात् रखकचव विधिरिदयक्तं तत्राह। 
यत्त्विति । उपरिधार्णवत् मानं वाक्यभेदेन विधेयमिव्यचेव हेत्व 
न्तरमाद । निर्वेदनीये त्विति। कस्येदः मोनं विद्यासदहइकारितवा 
विधीवते तचाद्। तदत डति। विश्घणप्रापकं एच्छति | कथमिति। 
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सिनः कथं विद्यावतः सन्यासिन दृत्यवगम्यते तद्धिकारात् 

“त्रात्मानं विदिला पुत्रादयेषणाभ्या व्यत्थायाय भिचाचयें चर- 
न्ति'दरति। ननु सति विद्यावन्े प्राप्नोत्येव तच विद्यातिशयः किं 

मोनविधिना इत्यत आद । परेणेति । एतदुक्त भवति यस्िन् 
पत्ते भेददशेनप्रावल्यान्न प्राप्रोति तस्मिन्नेष विधिरिति, 

विष्यादिवत् चया 'द्शपुणंमासाभ्ां खगकामेा यजेत" दत्येवंजा- 

तोयके विध्यादौ सदकारिलेना*ऽग्याघानादिकमङ्गजातं विधो- 

यते एवमविधि प्रधानेऽप्यस्िन् विद्यावाक्ये मैनविधिरित्यर्थः। 

एवं बाल्यादि विशिष्टे केवल्याश्रमे श्रतिसिद्धे विद्यमाने कस्मा 

प्रकरणं तथेत्याह । तदिति। पच्तेणेति पद् श ङ्गात्तरत्वेनावतारयति। 
नज्वित्यादिना | ब्रद्यव पत्यगदयं वस्त दतं सवंमविद्यामयमिति ण- 

स्रयक्तिभ्यां सिद्धं तत्सात्तात्कारसाधनाभ्यासे खयं खव परूषस्येन्म- 

ख्यादनथकोा विधिरिति चादिते सन्यासप्रकरणात् तद्धमंस्य खवणाद् 
सातच्तात्कवारइहतुभावस्यापवत्वादेटव्यस्तदिधिरिति समाधिः विद्या- 

वन्तमधिकारिविशेषं परति विध्ेरनयंक्यमयक्तमित्याण्द्भया विद्यावत 

डति विद्यातिश्यथुक्ता नाचयते किन्त विद्यादयाय तदुपायाभ्यासे पट- 
त्तः, तेनास्य पत्ते कदाचिद्धेददश्रनं प्राप्रात्यता विशधेरथेवत्तेति खूच- 
पदाथ विद्गाति। रखुतदिति। अतचि्वाक्यस्य तहिधायकत्वे टदा 
न्तमा | विध्याद्वदिति। तदेव व्याचष्टे। यथेति। अादिर्मस्यं 
प्रधान, विधंसादिविध्यादिदशपणमासविधिः, समिदादिसत विध्यन्तस्त- 
चाश्रतविधिकेऽपि विधिरास्थीवते इव्थः। दृद्ान्तस्थमयं दादान्तिके 
याजयति । खवमिति। बाल्यादिप्रधानसन््यासा यद्यनदयस्तदिं क- 
स्मात् गादस्थ्यनापसंदरति। श्रुतिरिति | अनन्तर सचव्या वन्मा | 
र्वमिति। ग्टडिणेपसंहारेऽपि कंवल्याख्मस्य किञ्चातमिव्याग्द्काना- 

#* अग्रोन्वनेति वधं का०। 
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च्छान्दोग्ये गटडिणापसंहारः “्रमिसमादरत्य कटने इत्यत, 

तेन द्युपसंदरन् तदविषयमादरं दशंयतोत्यत उत्तरं पठति॥ 

छत्स्तभावात् तु गृदिणोापसंद्ारः ॥ ४८ ॥ 

तुशब्द विशेषणार्थः, ल्त्छभावेाऽस्य विशिब्यते, बड़्ला- 

यासानि दि बह्ून्याश्रमकमाणि यनज्ञादोनि तं प्रति कतंव्य- 

तयापदिष्टानि आ्आ्रमान्तरकमाणि च यथासम्भवमड्िसेद्धि- 

यसंयमादीनि तस्याऽपि विद्यन्त, तस्मात् एरदमेधिनोपसंहारो 

न विरूथ्यते॥ 

मैनवदितरेषामप्युपदे शात् ॥ ४९ ॥ 
यथा मीनं गादंख्यच्चेतावाश्रमेा अतिस्मतावेवमितरा- 

वपि वानप्रखगृरुकुलवास । दशिता दि पुरस्तात् श्रुतिः 

"तप एव दितोये ब्रह्मचायाचार्यक्लवासी टतौयः` इत्याद्या । 

स्थाविषयत्वं प्राप्तमित्यादइ । तेनेति । बडलायाससाध्यकमबाडल्यात् 
तनेपसंद्ासो न तेनैव समापनादित्याइ। अत डति ॥ 

स्च वाच | तुशब्द इति । नन् यथा एदि यन्ञादीनि कतव्य 
त्वेन उक्तानि तयाऽईखरमान्तराणामपि करणसंयमादीनि कमेन्तराख्य- 

च्न्ते, तथा च कोऽस्य विश्ेषसतचाइ । अश्रमान्तरेति । गटहमेधि- 
नि विषे सिद्धे फलितमाइ । तस्मादिति॥ 

ननं गादेस्थमित्याश्रमदयाक्तेरितराश्रमाभावश्षङ्गा कस्यचिद्भवेत् 
तच्निरासार्थमादइ | मैनवदिति | कथं तयोः श्रुतिमत्त्वं तचा । दशि. 
तेति। अतिमत््वाविशेवे फलितमाद । तस्ादिति। इतरेषामिति 

बद्धक्तया गादस्थस्यापि पराम्शा नतु सिद्धवत् उपन्यास इव्याश- 
च्लाद | इतरेषामिति । गायचः, ब्राद्धः, प्राजापत्यः, ब्रहन् इति त्रद्य- 

चार चतुविंधः। प्ररदस्याऽपि वाताडृत्तिः, शलीनदत्तिः, वायावर्ः, 
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त्माचतुणामष्याश्रमाणामुषदेशाविशेषात् तुलखवत् विकल्य- 

समद्धयाभ्यां प्रतिपत्तिः, इतरेषामिति इयोराश्रमयोबंज्व- 
चनं ठत्तिभेदपेक्तयानुष्टानभेदापेत्तया वेति द्रष्टव्यम् 

अनाविष्कुवन्नन्वयात् ॥ ५० ॥ 

"तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत् दति 

बाच्यमनुष्टेयतया ्रूयते। तत्र बालस्य भावः कमे वा बाल्यमिति 

तद्धिते सति बालभावस्य वयोाविशेषस्ेच्छया सम्पादयितु- 

मशक्यलात् ययोपपाद मूजपुरोषल्ादिबालचरितमन्तर्गता वा 

शार सन्यासी इति चतुर्विधः। वानप्रस्थश्च वेखानसेदुम्बरबालखिल्य- 
फेनपपमेदेशखतुविंधः। तथा परित्राडपि कुटीचकबहृदकदंसपरम- 
सप्रभद् खतुविघडति षाडश परभदास्तावद्ाश्रमास्तत्तद्धमविशषयक्ताः 

आअतिस्मतिप्रसिदधास्तता ब्रद्यचारिशि वानप्रस्थे चानषाटमेदमन्- 

छानभदं वाऽपेच्य बद्भक्तिनं गादहस्थयमपेच्छ, तसय पागेवासन्दिग्धत्वे- 

नाक्तत्ादिव्यथः॥ 

बाल्यस्य विधेयत्वमुपेदयावान्तरवाकयमेदेन मोनमपि विधेवलरात् 
मुमुच्तणा कायमिदयुक्तमिदानीं किन्तत् बाल्यभिति वीच्तायामाहइ। 
अनाविव्कुर्व॑त्रिति। नुष्टेयत्वेन श्वतं बाल्यं विवयत्वेनादाइरति। 
तस्मादिति तच बाल्ये विषये संष्रय इति सम्बन्धः| संशयकारण- 

माइ । बालस्येति । तदि बालभाव वयोाविशषोाऽपि कल्यतामिव्या- 
श्रद्धा तदग्रदे देतुनादइ। बालेति | तद्धितश्रुत्या परिशिष्टं बाख्यमा- 
सिव संग्रयमभिनयति। यथेति बाल्यग्रब्दाथ॑विवेचनेन खतन्त्- 
पुमथंदेतुविद्यान्तरगतस्यवाचापि निरूपणात् पाद्ादिसङ्तिः। पव 
प्ते तिन्मचत्वाद्यपि विदुषेाऽनष्टेयं सिध्यति, सिडान्ते बाल्यस्या- 
प्ररूएन््रियत्वादिरूपभावगशदधेरनुष्ेयत्वात् न विदुषो यथेद्टचेद्ा- 
सिद्धिरिति मत्वा प्रश्रपुवकं पूवंषच्तमाइ। किन्तावदिति। चरगं 
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भावविग्रदद्धिदंम्भदप॑प्ररूढेद्ियलादिरदितता वा बाय स्ा- 

दिति संशयः, किं तावत् प्रान्तं कामचारवादभक्तता चयाप- 

पादमूत्परौोषलञ्च प्रसिद्धतर लेक वाच्यमिति तद्भदणं यक्तं । 

ननु पतितलादिदोाषम्रापतेनं युक्तं कामचारताद्याचरणं न 

विद्यावतः सन्यासिनिा वचनसामयथ्यादटषनिदत्तेः पष्ररदिंसा- 

दि व्ववेत्येवं प्रापेऽभिधीचते। न, वचनस्य गत्यन्तरसम्भवात्। 

श्रविर्द्धे द्यन्यस्मिन् बाल्यशब्दाभिलष्ये लभ्यमाने न विध्यन्तर- 

व्याचातकल्यना युक्ता प्रधानोपकाराय चाङ्गं विधौचते ज्ञा- 

नाग्यासश् प्रधानमिद यतोनामनष्टेयं, नच सकलायां बालं- 

चारा वदनं वादो भच्तगं भक्तस्ते कामता यस्य सतया तस्य भाव- 
स्तत्ता | ययोपपाद् यथासम्भवं, यच क्रापि मूच पुरीषं चास्येति यथो- 
स्तस्य भावस्तत्त्वं । तच लोकप्रसिद्धं हेतुमाह । प्रसिद्धेति । शासरा- 
न्तरविरोाधादयक्तमुक्तविधनाल्यस्य बिधेयत्वमिति शङ्कते । नज्िति। 
अटिश्ब्देन श्िङिगद्धा गद्यते सामान्यश्ास्रसङ्गोचोा विशेवविधेः 
स्या{दत्याद् | नेत्यादिना। समानविसेविषेषविधिना सङ्ाचे ददान्त- 
माद । पश्थिति। विदुषो यथेद्धचेष्धायामपि न दोाषोईस्तीति प्राप्त ` 
मनद्य सिद्धान्तमाह । ख्वमिति। विदुषो यचेष्धचेदधा न विधवा 
श्रास्त्ान्तरविराधादिति प्रतिजानीते। नेति। सामान्यश्ास्स्योक्तः 
सङ्धेचा बल्येन तिषासेदिति वचनादित्याश्भयादइ। वचनस्येति। 
सामान्यप्ररत्तविधिग्ास्राविरद्धेऽयं सम्भवति तददिरूडार्थकल्यनाथेा- 
गात् न कामचारादि विधेय[मद्यक्तमेव व्यनक्ति। अविरुद्धे हीति। 
इतश्च कामचारादि न वरिधेयमिव्याद। प्रधानेति। किन्तत् प्रधानं 
यद् कत्वेन बाल्याद् विधीयते तदाइ । ज्ञानेति । उक्तप्रधानापकारि- 
त्वाभावात् न कामचारादि विधेयमिद्युक्तं तददिरोधित्वाच तद्विधेय- 
मित्यादइ। नर्चेति। किन्ति विधेयं बाल्यं तद्ाइ। तस्ना[दति। 
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चयायामङ्गोक्रियमाणायां ज्ञानाभ्यासः सम्भावयते, तस्मादा- 

न्तरोा भावविशेषो बालस्वाप्ररूढटेन्धियलादिरिद बाल्यमाश्रौ- 

यते। तदाद अनाविव्कुवन्निति। ज्ञानाध्ययनधामिंकलत्ा- 

दिभिरात्मानमविस्यापयन् दम्भदपोादिरदिता भवेत् यथा 

बालाऽग्ररूटेद्धियतया न परेव्वात्मानमाविष्कतुंमीदते तदत् । 

एवं स्य वाक्यस्य प्रधानापकाययान्गम उपपद्यते, तथा 

चेाक्तं खतिकारः । 

यन्न सन्तं नचासन्तं नाश्रुतं न बह्श्चतं । 

न सुटृन्तंन दुद्धत्तं वेद कित् सब्राद्मणः॥ 
गरढधमेभरिता विद्धान्, अज्ञातचरितं चरेत्। 

अन्धवत् जडवचाऽपि मूकवच महोञ्चरोत्'॥ 

'अव्यक्तलिङ्गाऽव्यक्त चरः, इति चेवमादि ॥ 

इहेति पक्लतवाव्याक्तिः। उक्तेयं छचमाद्ाय योजयति । तदारेति। 
. कथं यथाक्तोऽथं बल्यश्रब्दः प्रयृज्यते तचाद्। यथेति । अन्वयादिति 
पड व्याकरोति । र्वं होति । अप्ररूटेन्ियत्वादिरूपभावगुद्धिलच्तण- 
बाल्यस्य परधानापकारित्वे मानमाडइ। तथा चैति | कुलीनत्वप्रकटनं 
सर्व, तदवैपरी्यमसत््वं, शास्त्रार्थ ज्ञान राहत्यमय्तत्वं, तद्देपरीदयं 
बडधश्चृतत्वै, सद्ाचारनिरतत्वं सुखत्तत्वं, दुराचारनिष्त्वं दुेत्तत्वं 
डति भेदः। तत्किमिदानीं ब्रह्मयोाग्यस्य मुमृच्छोनास्त्येव किचित् खन- 
चेयं तचाहइ। गृषेति | चच्दरिन््रियपारव॑श्यं निरसितुं अन्धवदि- 
त्यक्तं । रसनादिपारवश्यं निरस्यति। जडवरदिति। ज्ञानेन्रियपार- 
पश्चं परिद्त्य कमद्धियपारपष्डं परिहरति । मूकवदिति | धर्म॑ध्वजि- 
त्वाप्रकट नम्यक्ललिङ्त्वं, तदेवं मृमुच्तारूपरतसर्वेन्दियस्य श्रवणादि. 
परस्य माच्तसाधनं तत्चच्धानं अवश्यम्भावीति भावः॥ 

# प्रधानापकाग्लानुगम दूति वघं° का०। 
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रेहिकमप्यप्रसतुतप्रतिबन्धे तदशनात् ॥ ५९॥ 

सवापेत्ता च यनज्ञादिश्रतेरित्यत आ्रारभ्यादावच॑ विद्यास्ा- 

धनमवधारितं तत्फलं विद्या सिष्यन्ती किसिदेव जन्मनि सि- 

ष्यति उत कद्ाचिदम्चापोति चिन्त्यते, किं तावत् प्राप्त 

ददेवेति । किं कारणं, श्रवणादिपविका हिविद्यान च कथिद- 

मच विद्या मेजायतामित्यभिसन्धाय श्रवणादिषु प्रवत॑ते, समान 

एव तु जन््रनि विद्याजन्म्राभिसन्धाय तेषु प्रवतेमानो इश्यते) 

यन्ञादौन्यपि अवणादिद्वारेरैव विद्यां जनयन्ति प्रमाणजन्य- 

नाल्यान्तमचखावचं विद्याहतुमक्ता तत्फलं विद्याजन्मकालं निरू- 

पयति। रेह्धिकमिति | उक्तदेत्वधोनधीजन्मविषये कारौयादिफले 

चिच्ादिफले चभयोपलब्पेरुत्तानु वाद्पूवक संप्रयमादइ। सवति। 
श्रवणादिसामम्रीप्रतिबन्धश्रन्या विश््द्िघोपसवभ्मिरित्यक्तरच पादा- 
दिसङ्गतिः। पवेपच्ते खवणादीनां विद्यापायत्वनियमासधिः, सि- 

न्ते प्रतिबन्धाभावापेच्तया तेषां तल्नियमसिडरित्यपेत्य प्रच्नप॒वक- 

मेह्िकत्वनि यमं पव पत्तमाहइ । किमिति | फलचविष्योापलन्धा तन्चि- 

यमे नास्ति तुरति शङ्कते । किमिति। तच कारणमाह । अवणा- 

दीति । चिच्रादिवदमृचापि धीहेवुत्वं ्रवगादः स्पादित्याश्ङ्खाह। 
न चेति| कथं तद्धि तेषु प्रटत्तिरिव्याश्रङ्य तेषां कारीयादितुल्यत्व- 
माद | समान डति। श्रवणादीनां चच्तरादिवत्तद्धीसाघनत्वात् का- 

लान्तर्]यकुम्भापलम्भाय चक्त्रुन्मोलनाभाववत् जन्मान्तरो्वविद्याये 
शवणादिषु प्रटत्ययोागात् उपलभ्यमानसंसारदुःःखनिटृत्तये च वि- 
द्यासाधनत्वात् कारीयोदिवत्तल्यजन्मन्येव विद्याजन्मे्यथेः। वच्ञा- 
दीनां जन्मान्तरीयपालानां धीडतुत्वस्य विविदिषावाक्योयत्वाच्नन्मा- 
न्त ९ धौजन्मव्याशङ्घादइ। यङ्धेति। तेषां धीश्द्या श्रवणादि घटकलात् 

न वा क प 
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त्वादिद्यायाः। तस््मारदिकमेव विद्याजन््मेत्येवं प्राते वदामः, 

ेडिकं विद्याजन्य्र भवति असति प्रस्त॒तप्रतिबन्धे दति। एत- 

दुक्तं भवति यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कित् प्रतिबन्ध 

न क्रियते उपश्थितविपाकेन कमीौन्तरेण तदेहैव विद्या 

*+उ पपद्यते, यदा तु खल् प्रतिबन्धे क्रियते तदाऽमूत्रेति । उप- 

स्थितविपाकलञ्च कमणा देश्कालनिमित्तापनिपाताद्धवति। 

यानि चैकस्य कर्भणा विपाचकानि देशकालनिमित्तानि न 

तान्येवान्यस्यापोति नियन्तु शक्यते यता विरद्भ्फलान्यपि 

काणि भवन्ति, शास्तमप्यस्य कमंण इदः फलमिन्येतावति 

पयवसितं न देश्कालनिमित्तविशेषमपि सङ्ोतयति। साघ- 

चटितेषु धिवावश्यम्भाव्यमित्येहिकत्वनियम इव्यथः । अवणादीनां 
कारीोयादितुख्यत्वे फलितमाह । तस्मादिति । अवणादिषु छतेष्वपिन 
चेदच धीः स्यात् तेवामतदुःपायतेवेति प्राप्तमनूद्य चिचावदनियत- 
फलधौसाधनमिति सिद्धान्तमाह | खवमिति । छतेष्वपि खवणादिषु 
कद्ाचिदिद्या नोत्पद्यते चेत्तडि तेषां तदुपायत्वमनियवतं स्यादित्याश- 
द्याह । णख्तदिति। छतेव्वपि अवणादिषु खच विद्यानुदये कारोयोा- 
दाविव पतिबन्धो वा पैव्कल्याभावोा वा तेषां कल्यनोयः, प्रतिबन्ध- 
डोना दि सामग्री कायं हेतुनं चेतावता तद्धेतुतदहतिरित्यथः। उप- 
स्थितविपाकश्वणादिविरोाधात् कमण र्व प्रतिबन्धमाशङ्काइ। 
उपद्ितेति । तेरेव देशादिभिविद्यार्थमेव शरवणादिकमे किमिति न 
विपच्यते तत्रा । यानीति ।. भोगाथस्य कर्मणा नाथस्य च श्रव- 
णादेदशकालनिमित्तेकरूप्याभावे देतुमाहइ । यत इति । कर्मणा खव- 
णादीनां प्रतिबन्धे तेभ्यो विद्यो त्पत्तेरादिश्रास्तरं व्याहन्येतेव्याश ङ्ख । 
शास्त्रमिति । तथापि कमण खव प्रतिबन्धकत्वं न ्रवणद्ोनानमिति 
कुता नियमक्तचादइ । साघधनंति। वत्ति विद्याभावे कारोयादिवत् 

# विपच्यत दरति का० वधं०। 
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नवीर्यविशेषा्चतीद्धिया डि कस्यचित् शक्ति राविभंवतोति तत्- 

प्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति। न चाविशेषेण विद्यायामभिसन्वि- 

नँत्यदयेत ददामूच वा मे विद्या जायतामित्यभिसन्धेनिरङ्कंश- 

लात्) ्रवणादिदारेणापि विद्योत्पद्यमाना प्रतिबन्धत्तवापे- 

चयैव त्यद्यते। तथा च भ्रुतिः दुबैधलमात्सना दशंयति- 

श्रवणायापि ब्भिचा न लभ्यः 

प्रटणएव न्तेाऽपि बहवे यन्न विदुः । 

आख्या वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा 

आख्या ज्ञाता कुश्लानणग्ष्टःः॥ दति, 

गर्भस्य एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्यभावनिति वदन्तो 

प्रतिबन्धादि सन््वकल्यनेन धिय अम्पिकत्वकल्यनमयुक्तमिद्धेव मे 
विद्या स्यादिव्यभिसन्धिदृरटेरिति तच्राइ। न चेति। टदृश्यमानसंसार- 

दुःखस्यानेकजन्मगामित्वं जानता यदा कदाचिदनथेनिवु्तिः स्यादि- 

व्भिसन्धेः साघधनसामर्छानसारेण सम्भावितत्वादिव्याद। अभिस- 

न्धेरि ति । यत्त श्रवणादीनां चत्तरादिवदष््फल्त्वमिति ताह | खव- 

गादीति। तेषां विधानाददृद्छदारापि सादघ्नत्वमवधघातवद्वगत यन्ञा- 

दमीनामनियतफलानां न साधनत्वविधेख विद्यात्पत्तरनियतत्वमित्यथः 

यत्त ज्ञानादीनां घटकत्वात् घटित अवणादिषु विद्याऽवश्चम्भावि- 

नीति, तच प्रतिबन्धसत््वम्य ओतलिङ़सिद्धत्वान्मेवमित्याहइ। तथा 

चेति| आत्मनः श्रवणमपि दुष्करं बह्ृनामित्याह। श्रवणायेति। 

कथञ्चन खवगेऽपि तत्फलन्ञानं दुलभमित्यादइ | षदरवन्त इति। तच 

डेतुः। अश्छर्यं डइति। यचावदस्यात्मनोा वक्ताऽऽ$खया.द्धतवत् कचिदव 

सम्भवति सम्यगाचायंसिद्धावपि तच्रत्वा लन्ध्वा सात्तात्कताऽस्याश्चय- 

स्तिष्टतु सात्तात्कारः कुशलेनाचायणानुशिष्टाऽपि शस्त्रात् परचता 

्ाताऽप्याश्चयं रखवेत्य्थः। सम््द्यामश्िकत्वे धिया लिङ्माइ। गभेख्य 
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जन्मान्तरसञ्ितात् साधनादपि जन्मान्तरे विद्यात्पत्तिं द्शंयति। 
न डि गभ॑स्थरवेदिकं किञ्चित् साधनं समभाव्यते। रतावपि 

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं ष्ण गच्छति" इत्यन्जनेन ष्टा 

भगवान् वासुदेवः "न डि कल्याण्त् कथित् दुग॑तिं तात 

गच्छति इत्युक्ता पुनस्तस्य पुष्लेकप्रा्धिं साधृकुले सम्भृति- 

च्चाभिघायच, अनन्तर (तच तं बद्धिसंयोागं लभते पूवदैदिकम्ः 

दत्यादिना “्रनेकजन्म्संसिद्धूस्ततायाति परां गतिम् इत्यन्ते 

नैतदेव दभ॑यति। तस्मारेदिकमामुद्धिकं वाविद्याजन्या प्रति- 

बन्धच्तयापेक्तयति खितं ॥ 

एवं मृक्तिफलानियमस्तद् वस्थावधुतेसद्व- 
स्थावधुतेः ॥ ५९ ॥ 

यथा मुमुक्तोविद्यासाधनावलज्िनः साघनवोयंविशरेषात् 

विद्यालचणे फले एेदिकामभ्रिकफलत्वछृतेा विशेषप्रतिनियमे 

दृष्टः, एवं मुक्तिलचणेऽणत्कषा पक्षतः कञखिद्दिभेषप्रतिनि- 

इति। कयानपपच्या आतिर्मिमथें दष्रयति तचादइ। नद्धोति। 
जन्मान्तर सद्धितं साघन जन्मान्तरेऽपि धिय साघयतीव्यचर सतिम 

समताविति | खवणादीनां पाव्कल्ये$पि खतिस्मततिलिङ्गात् पश्चादिफल- 

चिचादिवदनियतकालत्वसिदधेनानकान्तिकपलत्वं तघामित्यपसंदहरति। 

तस्मादिति ॥ 

विद्यारूपे फले कालेत्कघापक्॑छतोा विग्रषनियमे दशतः, सम्मति 
विद्याफलमोाच्ते कस्यचिदपि विश्टेवनियमस्याभावं दश्यति। रखवमिति। 
विद्याफलं म॒क्तिविंघयः, सा किं विद्यावदुत्वषापकर्घदछतविष्रेववती 
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यमः स्वादित्याश््धाद। एवे मूक्रिफलानियम दति। न 

खल् मृक्तिफले कश्चिदेवम्भूतेा विशेषप्रतिनिचम आशङ्धितव्यः, 

कुतः, तदवस्थावष्टतेः। मुत्ववस्था दि सर्ववेदा न्तेववेकरूपेवाव- 

धार्यते, ब्रह्मैव दि सुक््वस्या, न च ब्रह्मणिाऽनेकाकारयोागा- 

ऽस्ति एकलिङ्गवावधार णात् “्रस्यूलमनणः स एष नेति नेत्या- 

त्मा" “यच नान्यत् पण्छति बरदधीवेदमण्टतं परस्तात् इदं सवे 
यद्यमात्याः 'सवा एष महानज श्रात्माऽजरोाऽमरोऽग्टताऽभ- 

या ब्रह्म यच वलस्य सवेमात्मैवाश्डत् तत्केन कम्पश्येत्' इत्यादि 

किं वा नेति फलस्येोभयथादृष्टेः संश्रये प्रछतविद्याफलस्य परसङ्गता 

निरतिश्यतोाक्या पादादिसङ्गतिः। पवपच्ते मत्तस्य कमसाध्यतया 

परुषायाधिकरणासिडिः, सिद्धान्ते तस्य ज्ानेक्यसाध्यत्वात् तत्सि- 

डिर्व्यिभिप्रे्य पवेपच्तमादइ। यथति। मक्तिरूपचयापचयवतौ फल- 

त्वात् विद्यएवदिव्यन्मानात् तस्याः कमसाध्यत्वाधिगमात् पुरूषाथाधिक- 
रणत्वमयुक्ञमित्याश्द्च॒ सिद्धान्तमवतायं परतिच्वां विभजते। न खल्ति- 
ति । उक्लोऽनमाने जायति कथमाशङ्कानिरवकाण्रेति शङ्कते कुत डति। 
मक्तिखरूपत्रद्येकरूप्यावधारणश्रास्तरविरोधात् नानृमेति मत्वा दख- 
चावयवमादाय व्याचष्टे। तदवस्थेति। मक्तिनौाम काचिदवष्था वि 
द्यते चत् अदितीयत्वविराधादवद्यात्वात् जाग्रदवस्थावत् असावपि 

निदृत्तिमती स्यादिव्याणशद्खादइ | ब्र्मवति। कथमेतावता मक्तरत्कषं- 

छृतविशषराह्ित्यमिव्याश्द्खाहइ | नचति। न स्थानताऽपीव्यभिक- 

रणे निविश्येवत्वमस्थ्लादिभ्रुव्या ब्रह्मणा निरूपितमिति स्नास्यति। 
खवो(त | इत्च मृुक्ते(नरतिष्यत्वमिग्याह। अप्र चेति। कारापच- 
यापचयाभ्यां ज्व(लापचयापचयदृद्टेरन्तरङ्कवदह्िरङ्तद्भ्यासादिसा- 

धनेपचयापचयामभ्छां विद्यापचयापचयसम्भवात् तत्फले मुक्तावपि 
ते स्यातामिव्याण्रद्य इत्वन्तरः स्फारयति। न विद्येति विद्येव सा- 
तत्श्रया खसाध्य्ऽपि क्यच्खदतिश्यमः{दध्यादिव्याग्रङ्खाद। तद्धोति। 
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श्रुतिभ्यः । रपि च विद्यासाधनं खवोर्यविशेषात् खफल एव 

विद्यायां कञ्चिदतिशयमारुज्ञयेत् न विद्याफले मक्ता तद्य- 
साध्यं नित्यसिद्धखभावश्तमेव विद्ययाधिगम्यत इत्यसल्द्- 

वादिश्म। न च तस्यामघ्तषनिकषौत्मकाऽतिशय उपपद्यते, 

नि्ष्टाया विद्यालाभावात्, उक्कषटैव दि विद्या भवति, तस्मात् 

तस्याञ्चिराविरोत्यत्तिखरूपा विषो भवेत् न त॒ मुक्तौ कञ्ि- 

द तिशयसम्भवाऽस्ति। विद्याभेदाभावादपि तत्फलभेदनियमा- 

भावः क्मफलवत्, न डि मक्तिसाधनश्डताया विद्यायाः कमे- 

णामिव भेदोऽस्ति। सगणासु तु विद्याखु (मनोमयः प्राणश- 

रौरः' इत्याद्यासु गुणावापोद्धापवशात् भेदोपपत्तो सत्यामुप- 
पद्ये यथाखं फलभेद्नियमः क्म॑फलवत्। तथा च लिङ्ग- 

दशनं “तं यथा यथोपासते तदेव भवति इति नैवं निगणायां 

तद्धि ममच्तणां विद्यार्थिनां प्रठलच्यानथ॑क्यं तचाह । विद्ययेति 
तस्यामतिश्यमासित्य मक्ता नातिश्याऽस्तीव्यक्तमिदानीं विद्यापि मोा- 

चत हेतु तत साच्तात्कार लच्तणाईतिशयवतोत्याद | न चेति| कथं तदि 

पु वाधिकरणे विद्याया विशेषो दशितस्तचाइ । तस्मादिति । मक्तावपि 
त्किं तादृष्ोाऽतिशयोा भविष्यति तचा । न लिति । विद्यात्पत्तिना- 
न्तरीयद्त्वनाविद्याजिवत्तिरूपाया मक्तरावश्यकत्वादिव्य्ः। मक्त 

निंविग्र षत्वे हेत्वन्तरमाह । विद्येति । र्करूपत्वाद्ात्मनस्तद्ाकारवि- 
द्यायां विशषाभावादनेकरू्पे फलात्मादकत्वायागात् ततफले विष्रघा- 

सिद्धिरिव्यथः। विद्यायां भेदाभावं पपञ्चयति। नहीति । खग. 

विद्यावत् विद्याल्रादात्मविद्यायां भेदः स्यादिव्याश्रङ्ा विषयभेदात तच 

भेदेऽपि नाच विषवभेदऽस्तत्याइ । सगुणाखिति । तच फलभेदे मा- 

नमाह । तथा चेति | दाद्ान्तिके विष्टेवमाद् | नेवमिति। तत्व 
विद्याविशेषे गृणाभावे स्मृतिमादइ । तथा चेति । कस्यचित् निर्गुणवि- 
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विद्यां, गणाभावात् । तथा च सुतिः। न दि गतिरधि- 

कास्ति कस्यचित् सति इदि गृणे प्रबदन््यठुलखताम्' दति 

तद् वस्थावष्टतेस्तद वस्थावष्टतेरिति पद्गभ्यासाऽध्यायपरिसमा््िं 

द्योतयति ॥ 

दति ओ्रोशरोरकमोमांसाभाये ओमच्छङ्करभगवत्पाद- 

छत तीचाध्यायसय चतुथं; पादः, 

ठतीयाध्यायः समाप्तः 

दयावतः परुषस्य गतिः फलमिति यावत् । तत्र नूनाधिकभावा- 
भावे हेतुमाह । सति इीति। पुनरुक्तोरथवत्वमाइ। तद् वस्यति | 

तदेवं म॒त्तोनिरतिश्यत्वात् न कमंसाध्यतेति युक्तं पुरुषाथाधिकरण- 
सिति भावः। 

रति ओीश्ठदानन्द्शिष्यभगवदानन्दच्ानहता शरीरकभाव्यया- 

ख्याने ती वाध्यायस्य चतुधेः पादः ॥ 

च्छ्य यच्च समाप्तः | 



ॐ परमात्मने नमः| 

--- 2. 2८ 

आलृत्तिरसकछद्पदे शत् ॥ ९॥ 

दतोयेऽध्याये परापराख विद्यासु साघनाश्रयोा विचारः प्रा- 

येणात्यगात्, अयेद चतुयैऽध्याये फलाश्रय च्रागमिय्यति, प्रस. 

ङ्गागतच्चान्यद्पि किञ्चित् चिन्तयिव्यते, प्रथमं तावत् कति- 

भिञिदधिकरणेः साघनाश्रयविचारविगरेवमेवानसरामः। श्रा 
त्मा वाशच्ररे द्रष्टव्यः ओतयेा मन्तयेा निदिध्यासितव्यः “तमेव 

धोरो विज्ञाय प्रन्नांकुर्बोतः.साऽन्वेष्टव्यः स विजिनज्ञासितव्यः'द्ति 

चरेवमादिश्रवणेषु संशयः, किं सञछछत्मत्ययः कर्त च्राराखिदा- 

ॐ रामचन््राय नमः। 

यज्ज्ञानाज्जावतो मुक्तिरत्कन्तिगतिवव्जिता । 
लभ्यते तत्परं ब्रह्म रामनामास्ि निभेवं॥ १९॥ 

ॐ | अटत्तिरसकछदु पदेशात् । साधनं निकरत्प्य पलं निरूप्यत इत्य - 
ध्याययेदइतुफलभावं सङ्िमाद। टतीव डति। पफलप्रसङ्गनोात्कान्ति- 
रचिरादिमागख् विचाराथ इत्याद । प्रसरङ़ेति। पव सात्ताटेव 
खन्य॒क्त सनब्यासादि साघनं चिन्तितं, सम्रति फलाधापत्तिगम्यमावत्या- 
दिकं मघाञ्चषा{धिकस्णात् प्राक् चिन्यते, तदारभ्य जीवन्मक्तिस्तता हि- 
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छत््येति, किं तावत् प्रापनं सकृप्रत्ययः स्यात् प्रयाजादिवत्, ता- 

वता शास्वस्य कता्थलात्, चरगरुयमाणायां यादन कियमा- 

णएायामशास्ताथः छते भवेत् । नन्सछृदुपदेणा उद्ाइताः 

"श्रोते मन्तयेा निदिध्यासितव्यः, इत्यादयः, एवमपि याव- 

च्छब्दमावतयेत् सच्छ्रवणं सछृन्मननं सङनिदिध्यासनञ्चेति 

नातिरिक्तं, सछृदुपदणशेषु तु वेद उपासोतेत्यादिव्वनाृत्ति- 

रित्येवं प्राप्रे ब्रूमः, प्रत्ययाट़ृत्तिः कतंव्या । कुतः, च्रसछृदु- 

पदेशात । “यतये मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः. इत्येवंजातीयका 

द्यसरृदु पदेशः प्रत्यया ठन्ति खचयति । ननक्तं यावच्छब्दम- 

तीयपादे उत्कान्तिस्ततोयं अचिरादिमागस्य गन्तव्यस्य च निणय- 

खेतुयं ज्ञानापासनयोः फलनिणय इति पाद्ायविवेकः। आद्या 

धिकरणस्य खवणादिसाधनं विषयमनद्य देधानषानद्श्नात् संशय- 
माह | खत्मा वा इति । आातात्मधीसघमनफलविचारात्मकत्वात् 

सवाधिकरणानां खतिशस््राध्यायसङ्गतयः उक्तास्तत्तत्पादाथसम्बन्धात् 

तत्तत्माद सङ्गतिः, माते विष्ेषाभाववत् अवणाद्ावावत्िविशषेा ना- 

स्तीति ट द्टान्तलच्तणावान्तर सङ्त्या पृवपच्तमादह। किं तावदिति, 
अचयपुवपच्ते खवणादः प्रवाजवद्दृद्ाधंत्वात् सक्दनषानपफलं,सिद्धान्ते 
त्ववघ्ातवत दृदाथत्वात् यावत्फलमावत्तिरिति भेदः| खसकछ्लदुप- 

द् ग्रान्ययानपप्रत्या साधनदनत्ता शास्त्रस्य तात्पयमिति शङ्ते । नन्वस- 

छदिति । अवणादौीनां समचर्यसिदधाथत्वेनासछलदुक्तेरन्धाथापपत्तेना- 
वत्त तात्मयमिद्यादइ । ख्वमपीति । सग॒णसात्तात्कार साधनेखवप्य- 
नावृत्तिमाद। सछदिति। यद्प्यसछृदुपरश आवुत्तिसमु्ययो- 

रन्यतरद्चकत्वेनान्यधथासिडधः, तथापि दृष्टे सम्भवत्यटरषटमाचकल्य- 
नान् प्रपत्तेः श्रवणाद् रावत्िदारा सान्तात्तारफलस्य षडजादोा दष्ट 
त्वादसकछदुक्तिरावृत्तिं खचयति | टृदायत्वादिति। न्यायान ग्रहादि. 
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वावतंयेन्नाधिकमिति। न, दशंनप्यवसानलादेषां । दशेनप्य॑- 

वसानानि दि अवणादीन्यावत्यमानानि दृष्टायोानि भवन्ति, 

यथाऽवचातादीनि तण्डलादि निष्यत्तिपयेवसानानि तद्त् अपि 

चापासनं निदिध्यासनं चेत्यन्तर्णीतादटृत्ति गेव क्रियाऽभिधीो- 

यते। तथा डि लेोकं गृरूमपास्ते राजानमुपास्त दति च 

यस्तात्ययंण गृवोदीननुवतते स॒ एवमुच्यते। तथा ध्यायति 
प्रषितनाया पतिमिति या निरन्तरस्मरणएा पतिं प्रतिसात्कण्टा 

सेवमभिधोयते। विद्युपास्योञ्च वेदान्तेषु, व्यतिकरेण प्रयोगो 

दृश्यते, कचिदिदिनापक्रम्योपास्तिनिपसंदरति, यथा 'यस्तद्ेद 

यत् सवेद स मयेतदुक्तः' इत्यच श्रनुम एतां भगव देवतां 
शाधियां दवतामृपाससेः दति। कचिचेपास्तिनापकरम्य विदि- 

नोापसंदरति "यथा मना ब्रह्मव्युपासोतः इत्यत भाति च तपति 

त्याह | न द्ष्नपयवसानत्वादिति। ध्यानस्य त्वावृत्तेवदापासीतेति 

ष्रब्ट् अतत्वात् न कवलाधशिकत्वमिव्याद। पि चेति। अस्त्यपाल्ति- 

१ब्ट्स्यावत्तिवाचित्वं तथापि वेदतिश्ब्दाक्तवद्नष्वदग्रहघ कथयमा- 

 वृत्तिसिद्धरि दयत अद । विद्युपास्याश्वेति। शब्दयारकाघयत्वमदा- 
इरति । कचिदिति सरक्ता यदेद् तत् प्राणत्वं रेक्तादन्यो{पिय 
कचिद् तत्फलं सवाऽन्तभवतोग्यतदुक्तं इव्थं मयोत्कष्य्त्वेन सरक्त 
उक्तः डति सं प्रति इसान्तरवचनं, तच्छत्वा रक्रं गल्ावाच जानतः, 
दे भगव णर्तां रेक्रविदितां दवतां मेऽनश्ाधि मद्धयमपदिश्द्य्ैः| खव 

सगणनिग्णसाच्तात्कारसाधनस्यावत्तिः आती चाथंसिद्धा च टद्ा- 

थत्वात्, शखवणमननयास्वरुकछद् पद् शाद्यसिद्धवावत्तिरिति विष्षः। 
च्छ दिव्यस्येकस्यवोद्रीये सम्पाद्योपास्तनात् मम त्वमेक खव पच्लोसीति 



१०५२ स्नपरभाभासिते। [ख०४।पा०१ ] 

च कीत्य यशसा ब्रह्मवर्चसेन च एवं वेद, इति। तस्मात् सह 

दुपदेशेव्वप्याङत्तिसिद्धिः । ्रसछृदुपदे थस्वा त्तेः ख चकः ॥ 

लिङ्गा ॥ २॥ 

लिङ्गमपि प्रत्ययाद्रन्तिं प्रत्याययति। तथा डि उद़्ीयवि- 

ज्ञानं प्रस्तुत्य श्चादित्य उज्ञोयः' [काडर] दत्येतदेकपत्ततादा- 

षेणापाद्य .रश्ींस्वं पयावतयात्ः दति [का० उ] रश्मिबड्धल- 

विज्ञानं बङ्पच्चताये विदधत् सिद्धवत् प्रत्ययादत्तिं दशंयति। 

तस्मात् तल्ामान्यातुं सवप्रत्ययेव्वा इ ्तिसिद्धिः । अचरा भवतु 

नाम साध्यफलेषु प्रत्ययेष्वा ठत्तिः तेव्वादठत्तिसाध्यस्यातिशयस् 

सम्भवात्। यस्तु परब्रह्मविषयः प्रत्यया निव्यग्द्वुद्धम्क्रख- 

भावमेवात्मग्धतं परं ब्रह्म *सखमयंयति तच किमथाृत्तिरिति। 

सरुच्छरत बरह्मात्मलप्रतोत्यनुपपन्तेराटत््यभ्यपगम दूति चेत्, न 

कौषीतकिः पुच्मुवाच अतसं तथा मायाः किन्तु बद्ृन् रष्सीनादि- 
त्यच्च प्यावतंव तान् एधगावतयखद्य्थः। तलापभ्कान्दसः ॥ 

अच पयावत्तिशब्दात् सिद्धवदुदूचध्यानस्यावलिरुक्ता तते 
ध्यानत्वसामान्यात् फलपयन्तत्वसामान्यात् वा लिङ्गात् सवे आअवण- 
मननध्यानेव्वावु त्तिसिद्धिरि त्याह । लिङ्गादचेति। र्वं तावत् ग॒ण- 

निगु गसाच्तात्कारसाधनेव्वावुत्तिरुत्ता तच सगुणध्यानाद्रावुत्तिम- 

)छव्य निगणश्चवणादिष्वाव्तिमात्तिपति । खचादेत्यादिना। वाक्च 
निगुणसाच्तात्कासर्जनने श्न्तं न वा, खाद्य सछृत्श्रतवाक्यात् सा- 
च्तात्कार सिदधेरावुत्तिटयेक्ता दितीवं शङ्कते । सकूदिति। अश्रक्ता- 
स्यावुत्तावपि फलानुपपत्तिरिग्याह। नेति। तथापीति खताऽशक्तस्य 
यृक्तिंसादिव्यात् शक्तावपी्यथः। वाक्यक्ति्यां परोत्तन्नाने जाते 

` --- ----------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ -~~~~-~-~-~-~--- क 

* समपयतोति वध° का०। 
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आत्तावपि तदन्पपत्तेः। यदि डि (तत्चमसि' इत्येवंजा- 

तोकं वाक्च सछङच्छरयमाणं ब्रह्मात्मवप्रतोति नेत्पादचेत् 

ततस्तदेव चावतंमानम्त्यादयिव्यति दति का प्रत्याशा स्यात्। 

श्रयोच्येत न केवलं वाक्यं कञ्चिदर्थं साक्तातकतुं शकोत्यता 

य॒त्यपें वाक्यमनुभावयिष्यति ब्रह्मात्मवनिति, तथाष्यादटत्या- 

नथञ्चमेव, साऽपि हि युक्तिः सतप्रटन्तेव खमयेमनुभाव- 

यिव्यति। च्रथापि स्वात् च्या वाक्येन च सामान्यविषयमेव 

विज्ञानं क्रियते न विशेषविषयं, यथाऽस्ति मे दये प्रएल- 

मित्यता वाक्यात् गाच्रकम्पादिलिङ्गाच श्टूलसद्धावसामान्य- 

मेव परः प्रतिपद्यते न विभेषमनुभर्वाति, यथा सएव शूलो 

विशेषानुभवञ्चाविद्याया निवर्तकः तदथोडत्तिरिति चेत्, न, 

असक्दपि तावन्म्राज क्रियमाणे विशेषविज्ञानोत्पत््यसम्भवात्, 

न दि सछृत्प्रयुक्तान्यां शास्तयुक्तिभ्यामनवगता विशेष; श्त- 

छलऽपि प्रय॒ज्यमानाभ्यामवगन्त्, शक्यते, तस्माल् यदि शास्त- 

यक्रिभ्यां विशेषः प्रतिपाद्येत चदि वा सामान्यभवेोभययापि 

ऽप्यपरेत्तक्ञानार्थमावलतिरि ति ण्ङ्गते। यथापि स्यादिति। तयाः पराच्त- 

ज्ञानददेतुत्व खाभाव्यात् आवुत्तावपिन सात्तात्कार स्यादिति परिहर. 

ति। नसक्दपीति। वदि तयोः सात्तात्कारसामश्यं वदि वा परोात्त- 

ज्ञानसामण्यं उभयधा अदन्यनपेत्तंत्याहइ । तस्मादिति प्रमाट वैचिच- 

त्वादप्यादत्यनियम इव्याद। नचेति प्रमेयस्यानंशत्वाच्च तथेत्यादइ। 

अपि चेति| दिविधो दधिकासरी स्यात् कचित् जन्मान्तरभ्यासात् नि- 

रस्तसमस्तासम्भावनादिप्रतिबन्धः कं्चित्त प्रतिबन्धवानिति | अचाद्यं 
© 7 



१०५४ रन्नप्रभाभासिते। [ख ०8 |पा ०१|| 

स्छत्प्रटृत्ते एव ते खकायं ङरेत इत्यादृत्यनुपयोागः। नच 
महत्प्रयुक्ते शास्तयुक्ती कस्यचिदप्यन्भवं नेत्यादयत इति 

शक्यते निचन्तु, विचिचग्रज्ञलात् प्रतिपन्तृणं । अपि चानेका 

शओापेते लैकिके पदाय सामान्यविश्गषवति एकेनावघानेने- 

कमंशमवधघारयत्यपरेणापरमिति श्स्यादष्यभ्यासापयोागा यथा 

दौचेप्रपाटकयदणादिषु न तु निविंशषे ब्रह्मणि शामान्यर्- 

दिते चेतन्यमा तरात्मके प्रमात्यत्तावभ्यासापेचा खक्तेति। अतरा- 

च्यते, भवेद्ादटत्यानथक्यं तं प्रति चस्तत्वमसि दति सृदुक्तमेव 

ब्रह्मात्मवमनभवितु श्क्तुयात् चस्तु न शक्ताति तं प्रत्युपयु- 

ज्यत एवा त्तिः, तथा डि ङान्देाग्ये तत्वमसि श्खेतकंताः इल्युप- 

दिश्व श्य एव मा भगवान् विज्ञापयतु" दरति पनः पुनः परि- 

चाद्यमानस्तत्तद्ाशङ्ाकारणं निराङ्त्य तत्वमसि दत्येवासञ्- 

द्पदिभ्ति।तथाचश््रातब्या मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः'दत्यादि 

दशितं । ननक्ं सछच्छ्रुतं चेत् तत्वमसिवाक्यं खमथेमनु- 
भावयितुं न शक्ताति ततः छाव््य॑मानसपि नैव शच्छतीति। 

परत्यारत्तेरानयंक्यमिद्ध, दितोयस्य तु प्रतिबन्धनिरासाय तद्पेच्तेति 
समाघत्ते। अच्ाच्ते इति। आत्तः परतिबन्धनिरासाथत्वे लिङ्- 
माद | तथा दीति। यथा बडजादिखरभेद साच्तात्कारशक्तमपि 

ओओआच्मभ्यासमपेतच्तते तथा ब्रद्यात्समसात्तात्कारश्रत्तं वाक्यं तदपेत्त- 
मित्यनुभवमासित्यादइ। न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति। तत्त्वंपद- 
लच्छयाधस्य दुबाधत्वादच्ञानप्युक्तसंग्रयादिप्तिबन्धसम्भवात् तद्धसाव 
च्ावुच्तिरेषटवयेति वायलच्यविवेकपृवंकमाद । पि चेत्यादिना 

व € 

* स्यादप्याषृच्युपधाग दूति वधे०। 
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नेष दाषः, नदि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, दृश्वन्ते दि सरुच्छरुतात् 

वाक्यात् मन्दप्रतीतं वाक्याथ॑मावतचन्तस्तत्तदाभासव्य॒दासेन 

सम्यक् प्रतिपद्यमाना । च्रपि च तत्चमसीत्येतद्ाक्यं व॑पदार्थस् 

तत्यद्ाथेभावमा चष्टे, तत्यदेन च प्ररुतं सत् ब्रहि जगता 

जन्मादि कारणमभिपीयते, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः “विज्ञान- 

मानन्दं ब्रह्मः अदृष्टं द्रष्टु ्रविज्ञातं विक्ञाट श्रजं च्रजर- 

ममरमस्थुलमनणखट्समदी चम्” इत्यादि शास्प्रसिद्धं । तचरा. 

जादिशब्देजंन्यादया भावविकाराः निवर्तिताः, अस्यलादि- 

श्ब्देख खेल्यादया द्रवयधमीः, विज्ञानादिशब्देख देतन्यप्र- 

काभात्मकत्वमक्त, एष व्याट्त्तसदेसंसारधमंकाऽनुभवात्मकोा 

जरद्यसंज्ञक स्तत्पदाथा वेदा न्ताभिचक्तानां प्रसिद्धस्तया लंपद्ा- 

याऽपि प्रत्यगात्मा द्रष्टा ओता ददादारभ्य प्रत्यगात्मतया 

सम्ाव्यमानखैतन्यप्यन्तवेनावधारितः। तच येषामेतै पद्ा- 

सावनज्ञानसंश्यविप्ययप्रतिवद्धा तेषां तच्चमसोत्येतद्ाक्यं खाय 

प्रमां नोत्यादयितु शक्राति पद्ाथैज्ञानपूवकलात् वाक्यायं- 

ज्ञानस्येत्यतस्तान् प्रत्येषटव्यः पदाथंविवेकमप्रयोजनः शास्त युत्च- 

भ्यासः। यद्यपि च प्रतिपत्तव्य ्रात्मा निरश्सलयापि अध्या- 

यदुक्तमनं्रत्वात् प्रमेयस्यादुत्यानथक्चमिति तच्ाहइ। यद्यपीति 
अरायितांशनिरासाय न मदृद्दा नेच्धिवं इत्यभ्यासे यक्त डत्यर्थः 

वाक्चायच्चाने सति कथमभ्यासनिवमः प्रमाणज्नानस्याभ्यासायोागात 

च्रानिनः अवणादिनिवमायागाच द्त्यत अ! । त्विति । क्ानात 
प्रागव श्रवणादिव्यापार्{नियमनं क्रियत इव्यथः | अधिकं शङ्धितुमक्त- 
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रोपितं तद्धन बह्तशत्वं देदेद्धियमनेबद्धिविषयवेदनादि- 

लच्तणं तचेकनावधघाननैकमंशमयादति अपरोणापरमिति य- 

ज्यते तच्च क्रसवतो प्रतिपन्तिः, तन्त पवरूपमेवात्म प्रतिपत्तेः । 

येषां एननिपृणमतीनां नाज्ञानसंशयविपयंयलचणः पद्ाथंवि- 

षयः प्रतिबन्धोऽस्ति ते शक्तुवन्ति सहृदुक्तमेव तच्चमसिवाक्याथै- 

मनुभवितुमिति तान् प्रत्याट्त्यानर्थक्यभिष्टमेव, सछदुत्यन्नैव 

चयात्मप्रतिपल्तिर विद्यां जिवतंयति दति नाच कश्चिदपि क्रमा- 

ऽभ्युपगम्यते । सत्यमेवं युज्येत यदि कस्यचिदेवं प्रतिपत्तिभेवेत्, 

बलवतो दयात्मना दुःखिलादिप्रतिषन्तिः, अता न दुःखि- 
लाद्यभावं कञ्चित् प्रतिपद्यत इति चेत। न, ददाद्यभिमान- 

वत् दुःखिवाद्यभिमानख जिष्याभिमानलेापपन्तेः। प्रत्यचं 

दि देर ङ्िद्यमाने दद्यमाने चाऽदं दियेदद्ये दति च मिश्ा- 

भिमानो दृष्टः, तथा वाद्यतरेष्वपि पृच्मिचादिषु सन्तप्यमा- 

नेषु असेव सन्तथ्ये दत्यध्यारोपेा दृष्टः, तथा दुःखिवाद्यभिमा- 

नाऽपिस्यात् देदादिवदेव चेतन्याददिरुपलभ्यमानलात् दुःखि- 

त्वादीनां ,सुषुन्तादिषु चाननुद्न्तेः,देतन्यस्व तु सुपुशरऽष्यन डत्ति- 

मनुवद्ति । येषामिति । अधिकं श्रङ्कते | सत्यमिति | दुःखित्वप्र्यत्त- 
विराघात् वाक्याद्क्यधीनादति इत्यथः; प्रत्यत्तस्य मान्तित्वादवि- 
राध ड्व्याद् | नेत्यादिना | दुःखादयो नात्मधमीः दृश्यत्वात् देद्ादि 
बत्, नाप्यात्मखरूपाः खत्म सत्यप्यनन वत्तित्वात यतिरेकंण चेतन्ध- | 
वदित्यथः। निदुःखचिदात्मनि दुःखादि।धयोा म्नान्तित्वात् वाक्वाथा- 

क्यः 

नुभवा न विरूध्यत इत्याद, तस्मादिति अनुभवं जतेऽप्यावृत्याद्य- | 
नुन किनस्यदिद्यत आादइ। न चवमिति | रतिः कामः चात्मक्राम- 
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समामनन्ति “यद्वै तन्न पश्यति पश्न् ३ तन्न पश्यति इत्यादिना | 

तस्मात् सवेदु : खविमुक्तकचेतन्याद्मकोाऽदमित्येष अत्मानुभवः। 
न चेवमात्मानमनुभवतः किञ्चिदन्यत् कत्यमवभिव्यते। तथा 

चञ्चति “किं प्रजया करिव्यामा येषां नाऽयमात्माऽयं लेाकः' 

दत्यात्मविदः कतंव्याभावं दशंयति। तिरपि- 

'"यस्वात्मर तिरेव स्यादात्मदप्तख्च मानवः। 

आत्मन्येव च सन्त॒ष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ दूति, 

यस्य तु नेषाऽनुभवेा द्५ागिव जायते तं प्रत्यनुभवाथं एवा- 

छक्यभ्युपगमः । त्रापि न तच्चमसिवाक्याथात् प्रच्यावयाडन्तो 

प्रवतयेत्, न डि वरघाताय कन्यामुद्ादयन्ति। नियुक्तसख 

चास्िन्नधिरक्ताऽदं कता मयेदं कतं वयमित्यवणश्यं ब्रह्यप्रत्यय- 

विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते। यस्तु खयमेव मन्द्मतिरप्रतिभा- 

नात् वाक्यार्थे जिदासेत् तद्दैतस्िनेव वाक्यार्थे स्थिरोकार 

श्राटृत्यादिवाचा युक्याऽभ्यपेयते, तस्मात् परब्रह्मविषयेऽपि 

म्रत्यये तदुपायोापदेगेव्वादृत्तिसिद्धिः॥ 

तया दटञषिविंघयः टग्णाच्तयः तेन सन्ताषे आत्मानन्दानभवः इति 
मेदः। नन्वावुन्तो नियोगात् प्रवुत्तिवौच्या तथा च नियुक्तात्वनुद्धे- 
रकचात्मधीनं स्यादित्यत अद | तचापीति। खावत्त्यभ्यपगमईप्यकता- 

इमित्यनभवात् प्रयाव्य गुरूरन्या वा नियागात् न प्रवतयदुक्तदषा- 
दित्यः कथं तदभि प्रव्तिरित्यत खाद । यस्विति । अर्प्रतिभाना- 

दसम्भावनादिनत्ययः। श्िष्यबद्यनसारेण चखातव्यादिवचोाभिः प- 
धानसिब्यर्थमावुच्चादो प्रवतय{दित्ययः॥ 



श १ प रलप्रभाभासिते | [च्घ ०९।यप्० ९ | 

आत्प्ेति दपगच्छन्ति य्रादयन्ति च २ ॥ 
यः शस्ताक्तविशेषणः परमात्मा स किं अदमिति यडी- 

तव्यः किंवा मदन्य इति तावदिचारयति। कथं पृनरात्मशब्दे 

प्रत्यगात्मविषये श्रयमाणे संश्च दति । उच्यते, अयमात्मणशब्दो 
मख्य: शक्यतेऽभ्युपगन्तुं सति जीवेश्रयेारभेद सम्भवे, इतरथा तु 
गाणाऽयमभ्येपगन्तव्य दति मन्यते । किं तावत् प्राप्तं नाहमिति 

य्ाद्यः, न दयपदतपा्रलादिगुणण विपरौतगुणएत्वेन शक्यते 

ग्रदोतु, विपरीतगणा वाऽपदतपाभ्मलादिगृएत्वेन, अपदत- 

पाप्मनलादिगृणखच परमेश्वरः, तद्धिपरौतगुणस्तु शारीरः, ईश 

रस्य च संसायात्मवे ईश्वराभावप्रसङ्कः, ततः शास्त्रानर्थक्यं । 

संसारिणाऽपोश्चरात्मलेऽधिकायंभावात् शास्तानर्थक्यमेव प्र- 

त्यक्तादिविरोधश्च। अन्यलेऽपि ताद्7त्वदशनं शास्तात् कतव्य, 

प्रतिमादिख्िव विष्लादिदशनमिति चेत्, काममेवं भवतु न 

तु संसारिण मृख्य *च्रात्सरञ्चरभाव इत्येतावन्नः प्रापयितव्- 

भि्येवं प्राप्रे मः । श्रात्म्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः, तया 

आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्तिच। पवंच ष्यानादेरावत्तिरुक्ता 
तामपजीव्य तत्वज्ञाना ध्यानावत्तिकाले किमदं ब्रद्धेति थ्यातययं 
उत मतखामीखर इत्येक्यभेदमानाभ्यां संयमा । य इति। शब्दा 

दरप्रभितड्व्याद्ाववमात्माब्रद्धयेघादिञ्चतिभिरक्यनिणयात् संशयमा- 
च्तिपति | कथमिति | भेदश्रुत्यनुग्रद्ात् भेद्प्रत्यच्तादिपाधान्यमालम्य 
संगराय इत्याह । उचत इति। अभेदश्चुतीनां गोगत्वम््यत्वे उभवच्च 
फलं, यद्यप्ययं प्र्यतच्तादिविरोधाद्यमेदपरिद्ारो दितोयाध्यायसङ्गत- 

* अत्रञ्चर दूतोौति वध॑° का०। 
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डि परमेश्वरप्रक्रियायां जाबाला श्रात्मलेनेवेनमृपगच्छन्ति “तव 

वा हमस्मि भगवा देवते अरहंवे त्वमसि देवते इति। तया- 

ऽन्येऽपि “श्रं ब्रह्मास्मि" इत्येवमादय श्रात्मवापगमा द्रष्टययाः। 

यादयन्ति चात्मलेनेवेश्वरं वेदान्तवाक्यानि'एषत आत्मा सवा- 

न्तर एष त आत्मान्तयाम्यष्टतस्तत् सत्यं सात्मा तत्वमसि 

इत्येवमादीनि यदुक्तं प्रतौकदशनभिदं विष्णप्रतिमान्यायेन 

भविव्यति दूति । तदयुक्तं, गणल्वप्रसङ्गात् वाक्यवेरूष्याच। 

यच डि प्रतीकदृषटिरभिप्रेयते सङ्देव तच वचनं भवति 

यथा मने ब्रद्मोत्यादित्यो ब्रह्म" इत्यादि। इड पनस्वमद- 

मख्य ञ्च त्वमसोत्याद, चरतः प्रतोकशरुतिवैरूष्ाद मेदप्रति- 

पत्तिभेद दृच्यपवादाच्च । तथा डि “रय योऽन्यां देवतामुषा- 

स्तेऽन्याऽसावन्याऽदमस्मि'द्ति न सवेद् ग्टल्योः ख खल्युमाप्नोति 

य इह नानेव पश्चति स्वन्तं परादा चोऽन्यचात्मनः सवै वेद् 

इत्येवमाद्या श्रयसौ श्रुतिभेददभ्नमपवदति। यनतृकतं न विरद्ध- 

गण्यारन्येोन्यात्मलसम्भव इति । नायं देषः, विरूद्धगण- 

स्तदाप्यक्यखतेरविरूडत्वनिखयस्य समाघावन्तरङ्गत्वादिदह सङ्तिः। 

विरूड्यारेक्यटृट्टिरसिद्धेव्यादहइ | नादमिति। किञ्च किमोखरस्य 

जीवमाचत्वमक्यं जीवस्येशखर मा यत्वं वेति विकल्प्य क्रमेण दुषयति। 
ङंशरस्य चेव्यादिना। रखकत्वख्तिप्रामाणयायेक्यध्यानं कायमिति शङ्क 
ते | अन्यत्वे$पीति । रकंत्वध्यानमस्मत्टृद्धमेव। रखकत्वन्ते नास्तोत्याह। 

काममिति । अभेदश्ुतीनां फलवदपूुवायतात््रयण गाणत्वायागाद् भेद- 
अतोनां कल्ितभेद्ानवदित्वात प्रत्यच्तादरपि ्तइ्िषयत्वात विम्ब 

परतिविम्बयारिव विरूद्धघमाणां मिश्यात्वात् मख्यमेक्मिति सिडा- 
न्तयति। खवमित्यादिना | इश्वरस्य जीवत्वं न प्रतिपाद्यं येनेश्वसाभाव 
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ताया निष्यालोपपत्तेः। यत्पुनर्क्तं ईशराभावप्रसङ्ग इति। 

तदसत, शास्तप्रमाण्यादनभ्वूपगमाच । न दीश्वरस्य संषायात्मलं 

प्रतिपाद्यते इत्यभ्युपगच्छामः किं तदि संसारिणः संसारि- 

त्राणि दनेश्वरात्मलं प्रतिपिपादयिषितमिति, एवं च सत्यदेते- 

रस्यापदतपाग्मलादिगुणता, विपरौोतगृएता तु द्वरस्च मिय 
ति व्यवतिष्ठते । यदप्युक्तमधिकाय॑भावः प्रत्यक्तादिविरोाघश्चेति। 

तदप्यसत्, प्राक् प्रबोधात् संसारिल्वाभ्युषगमात् तदिषचलताच 

भ्रत्यच्तादिव्यवदारस्य। यच त्वस्य 'सर्व॑मात्मैवाभ्त् तत्केन कम्य 

शयेत्" इत्यादिना दि प्रबोधे प्रत्यक्ताद्यभावं दर्भयति, प्रत्यक्ता्- 

भावे श्रतेरप्यभावप्रसङ्ग इति चत्,न,दष्टलात्, रच पिताऽपिता 

भवति' इति द्ुपक्रम्य "वेदा अवेदाः इति वचनादिव्यत एवा- 

साभिः भ्रतेरष्यभावः प्रनेधे। कस्य पनर्यमप्रवोध इति चेयस्तं 

परच्छसि तस्यते दति वदानः) नन्वदमोखर एवाक्तः श्त्या यदेवं 

भ्रतिवद्धाऽसि नास्ति कस्यविदप्रमाधः। योऽपि दोषखेाद्यते 

स्यात् किन्तु जीवेश्वरत्वं। न चैवमधिकायेभावः रखकत्वपनोधात् प्राग- 
धिकारिभेदाङ्गीकारादि्याह। यत्नर्क्तमित्यादिना। वेदसव्यत्श्च- 
द्वालः श्रङ्कते। प्र्यत्ताद्यभाव इति। वर्णषु क्रमखरयारभावादुपलब्धध्व- 
निख्ययारावापेा वाच्यस्तया चारोपितक्रमखर विशिद्धवणात्मकवेदस्य 
मिथ्यात्वं दुवो, वादिनां सव्यत्वाग्रइस्त्रविद्याविच्टम्भित इति वेद- 

सत्यत्वाभावोा न दोष इत्याद । नेति । विद्यामात्तिपति। कस्येति। 
प्रञ्नलिष्कैेन त्वग्धेव तस्याः सिद्धत्वादाच्तेपानुपपत्तिरित्याह । यस्वि- 
ति। अन्ञानम्लत्वात् प्रश्रादरिति भावः। सवज्ञाभिन्रे मयि कथम- 
च्ानमिति शङ्कते । नन्विति । अभेदच्ञानात् प्राक् चिन्माचख तवेवा- 
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केिद विद्यया किलात्मनः सदितोयलाददेतानुपपत्तिरिति 

सोाऽप्येतेन प्रत्युक्त स्तस्मादात्मन्येवेश्वर मनो दघोत॥ 

न प्रतीकेन हि सः ४॥ 
"मना नरह्यत्युपासीतेत्यष्यात्ममयाधिदेवतमाकाशे ब्रह्मः 

[का०।३।१९य८] इति, तया ्रादित्यो ब्रद्यत्यारेशः' [ा० 

।३।१९ ] स या नाम ब्रह्मव्युपास्तेः [का०।७।५] इल्येवमा- 

दिषु प्रतीकापासनेषु संशयः, किन्तव्वष्यात्मग्रहः कर्तव्यो न 

वेति। किं तावत् प्राघ्रं तेव्व्यात्म ग्रह एव यक्तः, कस्मात्, ब्रह्मणः 

श्रतिष्वात्मलेन प्रसिद्धत्वात् । प्रतौकानामपि ब्रह्मविकारवात् 

ब्रह्मत्वे सत्यात्मलोपपत्तेरिव्येवं प्राप्रे ब्रूमः। न प्रतोकेव्वात्म- 

मतिं वप्नीयात्, न दिस उपासकः प्रतोकानि व्स्तान्यात्मलेना- 

कलयेत् । यत्पृन्रह्मविकारलतवात् प्रतीकानां ब्रह्मलं ततञ्चात्म- 

ज्ञानाञख्रयत्वमनभवसिद्धाच्ानस्यापलापायोगात् | ज्ञाने त्वनिवौचस्य 
तस्य बाधान्नाञ्रयापेक्ते्याह | यद्येवमिति । खनिवोाचयतवे दोषान्तर- 
ममि निरस्तमिव्यादहइ | योऽपौति। 

न पतीकेन हि सः। उभयथा ज्ञानसम्भवात् संशयः, यथा ब्रद्यण- 
मेदसक््वादद्ंग्रह उक्तः खवं प्रतीकेव्वपि ब्रद्यविकारितया जीवा- 
भिन्नब्रद्याभिन्नत्वात् जीवाभेदसत्वेनादग्रादः कार्य इति दद्टान्तेन 

्वपत्तः | अच प्रतोकेपास्तीनामहंग्रहापास्तिभिरविष्रषः। सिद्धान्ते 
तु विग्नेघसिधिरिति फलं। णखतदारग्धाधिकरणचयस्य प्रासङ्गिकी पाद्- 
सङ्गतिः, ब्रद्धेक्यध्यानप्रसङ्ागतत्वादिति विवेकः। किं पतीकेव्वात्मत्वा- 

नुभवबलाद्ंग्रइ उत वस्ततः, जीवाभेदसत््वात् नाद्य इत्याद । नदि 
सडति। नानुभवति इत्यथैः | दितीयमप्यसिद्धया दूषयति । यत्य॒न- 

रिव्यादिना । विकारस्य ब्रद्यणा खरू्पक्यायोागात् बायेनेक्यं वाच्यं 
प्रतोकबाद्ं चोपाल्तिविधिनं स्यादित्यथः। किच्च कटत्वाद्यबाघेना-. 

6 प 
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त्वमिति। तदसत्, प्रतौकाभावग्रसङ्गात्। विकारखखरूपापमदेन 

दि नामा{दिजातस्य ब्रह्मलमेवा्ितं भवति, खदूपापमदे 

च नामादीनां कुतः प्रतीकत्वमात्मयदा वा, न च ब्रह्मण आआ- 

त्मलात् ब्रह्मदृश्चुपदेर्व्वात्मदृष्टिः कल्या, कटेलाद्यनिराक- 

रणात्, कटत्वादि सवेसंसारधमंनिराकरणेन इहि ब्रह्मण ्रात्म- 

लापटशस्तदनिराकरणेन चेापाखनाविधानं, अतञ्ापासकस्य 

प्रतीकैः समलादात्मय्रदा नापपद्यते, न दि र््चकसखस्तिकयोरि- 

तरेतरात्मवमस्ति, खुवणेात्मनेव तु ब्रह्मात्मलेनेकवे ्रतीका- 

भावप्रसङ्गमवाचाम। अता न प्रतौकेष्वात््मदृष्िः क्रियते॥ 

बह्मदशटिरत्क षात् ॥ ५॥ 

तेय्वेवादादरणेषु अन्यः संशयः, किमादित्यादि दृष्टये ब्रह्य 

यध्यसितव्ाः किंवा ब्रह्मदृषिरादित्यादिव्िति । कुतः संशयः, 

सामानाधिकरण्छे कारणानवधघारणात्। अच दि ब्रह्मशब्दयखा- 

पास्तिविधिप्रत्तिवाच्यबाघे तदयोगात् । तथा च बाधमुलब्रद्येकय- 

ज्ञानं द्वारीोलत्य प्रतीकेष्वहग्रहापास्तिकल्यना न युक्ता, बाधवि- 
रा्ादित्यादइ। नच ब्रह्य इति। अता जोवप्रतीकयोः खरूप- 

भेदादद्दंग्रदे विध्यश्चरवणाच्च नाद्ंग्रह इति फलितमाइ। अतश्चेति । । 
यथा रूचकखस्तिकयेः सुवणात्मनेव्येऽपि मियोऽनेक्छं तथा जीवप्रती- 
वयोः त्रद्यात्मनक्येऽपि भेदः समः। यदि च घर्मिव्यतिरेकेय तयोरभाव- 
निखयात् वस्लेक्यं तदापासनाच्छेद उक्त दत्यथः॥ 

त्रद्यटृष्टिरुत्कवात् । खकविषयत्वं सङ्गतिः प्रर्रपूवेकं संश्यनीज- 
माद | कुत इत्यादिना| सामानाधिकस्ण्यं श्रतं तच तावन्म्ख्यं, ब्रह्म 
विकारयार्मवाशखयेरिवाभदायागात्, नापि प्ररृतिबिकारभावनिब- 



[अ०४।पा०९) शङ्कर त्रद्यङच भ्य । ६१९२ 

दित्यादिशब्देः सामानाधिकरण्यमुपलभ्यते, श्रादित्यो ब्रह्म 

भ्राणे ब्रह्म विदयुद्रत््य' इत्यादिसमानविभक्तिनिदेणात्। न चा- 

चाञ्सं सामानाधिकरण्छमवकल्यते, अथोान्तरवचनलात् ब्रह्मा 

` दित्यादि शब्दानां, न हि भवति गेारश्च दृति सामानाधिकरण्ठं। 

ननु प्रकतिविकारभावात् ब्रह्मादित्यादौनां खटच्छरावादवत् 

सामानाधिकरण्यं स्वात्, नेत्युच्यते, विकार प्रविलये चेवं प्रकति- 

सामानाधिकरण्यात् स्वात्, ततश प्रतोकाभावप्रसङ्गमवाचाम, 

परमात्मवाक्यञ्चेद न्तद्ानों स्यात्, ततश्चोपासनाधिकारो बा- 

ध्येत, परिमितविकारोपादनच्च खथं। तस्मात् ब्राह्मणाऽभिर्वखा- 

नर इत्यादिवदन्यतरचान्यतरदृच्छभ्यासे सति क्र किदृष्टिरष्यस्य- 

तामिति संश्रयः, तचानियमः, नियमकारिणः शास्वस्वाभा- 

वादित्येवं प्राप्तं। अथयवाऽऽदित्यादिदृष्टय एव ब्रह्मणि कतव्धा 

दत्येवं प्राप्रं। एवं डि आदित्यादिदृष्टिभि्रद्योपासनञ्च फल- 

वदिति शास्मयाद्ा । तस्मात् न ब्रह्मदृष्टिरादित्यादि खित्येवं 

प्राज्न न्मः ब्रह्मदृष्टिरेवादित्यादिषुस्वादिति। कस्मात्, उत्क- 

षोत्, एवमृत्कषेणादित्यादयेा दृष्टा मवन्दुत्कष्टदृ्टेलतेव्वष्यासात्। 

न्धनं, वाक्यस्य विक्रारबाघेन त्रद्मपरत्वापातात्| न चेदापरत्तिनाम 
ब्रद्येव्युपासोतेति विधिश्रतिविरोधात्, परिमितनामग्रहगार्थकया- 
पाताच्च। ब्रह्यपरत्वे स्व ब्रद्यति वक्तव्यत्वादतः परिग्रोघादध्यास 
ख्व. सामानाधिकरण्यकारुगं, अध्यासे च निवामक्राभावात् संशय 

. इव्ययः। उत्कुट्न्छिद्योनिज्लटमप्य॒पास्यं फलवक््वादिति न्यायो नि- 
यामक् इत्यरचंराइ। अथय वेति। अचर विकारटृष्िभिर्ब्रद्यापाश्ति- 
सिद्धिः फलं, सिद्धान्तेतु विकारदट्छ्ा ब्रह्मण उपास्यत्वे निकर्व॑पात्ती 

6ए2 । 
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तथा च लोकिको न्यायेाऽन॒गतेा भवति, उत्छष्टृष्टिदिं निकृष्टे 
[4 क => = # 

ऽध्यसितव्धेति लाकिका न्यायः । यथा राजदृष्ठिः चत्तरि, ख 

चानृगन्तव्या विपयये प्रत्यवायमप्रसङ्गात्। न डि चन्तृटृष्टि- 
~ ©, ~ न 

परिगीते राजा निकषं नोचमानः भ्रेयसे स्वात् ननु शा- 

स्तप्रामाणादनाशङ्नोयेऽच प्रत्यवायम्रसङ्गः, नच सलाकिकेन 

शास्ता्थं एतदेवं स्यात्, सन्दिग्धे तु तस्िन् तन्निणंयं प्रति 

लैोकिकाऽपि न्याय ्राश्रीचमाणो न विर्ध्यते,तेन चात्छष्टदुच्- 

ध्यासे शास्तायेऽवधायंमाणे निरृष्टटृष्टिमध्यस्य प्रत्यवेयादिति चि- 

व्यते। प्रायम्याचादित्यादिशब्दानां मख्यायैतमविरोधात् यही- 

तयं । तै: खाथ॑टृत्तिभिरवरुद्धायां ब॒द्ध पञ्चादवतरतेा ब्रह्म 

शब्दस्य मृख्यटत्या सामानाधिक्रण्यासम्भवात् ब्रह्मद्ष्टि- 

विघधानार्थतैवावतिष्ठते। ्द्तिपरलादपि ब्रह्मशब्द स्यैष एवाय 

न्याव्यः। तथा हि ब्रह्योत्यादेशः ब्रह्मत्युपासोत ब्रह्मेत्युपास्त 

दति च सरव॑त्रेतिपरं ब्रह्मणब्दमुारयति प्द्धांस्लादित्यादि- 

शब्दान् । ततओ यथा शक्तिकां रजतमिति प्रत्येतीत्यच ब्ररुक्ति- , 

सत्यां फलवन्वासिद्धेविकार र्वात्कद्धब्रद्ददृष्छ्रोपास्या इति फलं। 

किच लाकिकन्यायाविरूडधाथसम्भवे विरूद्धायान ग्राह्यः, पत्यवायप्रस- | 

ङ्गात्, किच्च प्रथमय्रुतानामादिव्यादिपदानामसन्ञातविराधितया मु- 

ख्यार्थत्ग्रद्ा न्यः, ब्रद्यशब्दे च ट॒द्धिलच्तणाग्रहः, तथा चादि- | 

त्यादया तब्रद्धटच्योषास्या इत्येव वाक्याथ डव्यादइ। प्राधग्याचेति। | 

ब्रद्यश्ब्दस्येव दच्छरथेत्वे हेत्वन्तरमाइ | इतिपरत्वादिति। इतिश्रब्द्- 

शिरस्कः ब्दः समभिव्याद्रतक्रियालच्तक डति लोके प्रसिद्धभित्ययः। 

# दूतिश्ब्द्ति वध 

| 
| 

न्यायेन शास्तोया दृष्टिनिंयन्तं, युक्तेति । अतराच्यते, निद्धारिते 
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वचन एव श्रएक्तिकाशब्दः, रजतशब्दस्तु रजतप्रतोतिलक्तणाथः 

प्रत्येत्येव डि केवलं रजतमिति नतु तच्र रजतमस्ति, एव- 

मच्ा्यादित्यादीन् ब्रह्मेति प्रतोचादिति गस्ते। वाक्यशेषोऽपि 

च दितोचानिदेशेनादित्यादोनेवेापास्तिक्रियया व्याप्यमानान् 

दशयति स य एतदेवं विद्वानादित्यं ब्र्मेत्युपास्ते' [का ०।२।१९|] 

“यो वाचे ब्र्मेत्युपास्ते' [का०] “चः सङ्क लं ब्रह्मेत्युपास्त" [छा °] 

इति। यन॒कतं ब्रह्मो पासनसेवाचादरणोयं फलवत्वायेति, 

तद युक्त, उक्तन न्यायेनारदित्यादीनामेवापाखखत्वावगमात् । 

फलन्त्रतिश्याद्युपासन द्वादित्याद्यृपासनेऽपि ब्रद्यीव दास्यति 

सवाध्यत्षत्रात् । वणिंतञ्चेतत्, "फलं अत उपपन्तेः इत्य 

[३० ख् ०।२।२।३८]। ईदृ शञ्चाच ब्रह्मण उपास्यलं चत्रतीकंषु 

तदृच्रध्यारोपणं प्रतिमादिव्विव विष्ण्वादीनां ॥ 

आदित्यादि मतयश्ाङ्ग उपपत्तेः ॥ ई ॥ 
"य एवा तपति तमुङ्गोयमुपासीत' [ङा ०।१।२] “लेकेषु 

पञ्चविधं सामापासोतः' [का०।२।२] "वाचि सप्तविधं सामापा- 

दितीयाश्चतेश्वादित्यादीनामेवोपास्तिकमत्वमित्यादइ। वाक्वर्रषेाऽपी 
ति। उत्कदमवोापास्यसमिति न्यायमक्तमनवदति | यत्तकमिति। दि- 

तयेति खअतिभ्यां लाकिकन्यायाचोक्तन्यायबाध व्याह तदिति। 

ऋणाऽन्पास्यत्वे कथं फलदाटत्वं त्राह । पालन्त्विति। किञ्च यत् 
द्च्छरा विकार्स्योत्क्ैः तस्य ब्रद्यणेऽप्युपासनाविश्रेषणत्वेऽप्यु पास्यत्वं 
चास्तीत्याह । रट द्धेति॥ 

ऋअदित्यादि। एयिव्यग्न्यन्तरीत्तादित्यद्युसङगषु लोकषु हिंकार प्रस्ता- 
वोद्रीयप्रतोदइारनिधनर्ण्रः पञ्चांषरं साम, तेरवादिरिति उपद्रव 



१०६६ रत्रप्रभाभासिते। [अ ०8।पा०९] 

सीत" [ङा०।२।य८] (द्यमेव्गिः साम" [का०।६।९)] द्ये 

वभादिष्वङ्गावरुद्धेषुपासनेषु संशयः, किमादित्यादिषु उद्गी 

थादिदृषटयो विधौयन्ते किं वेाद्गीथादिष्वादित्यादिद्ृष्टय 

दति, तचानियमः नियमकारणलाभावादिति प्राप्रं। न दयच 

जस्मण दव कस्यवचिदुत्कषेविशेषाऽवधायैते | ब्रह्म डि समस्त 

जगत्कारणत्वादपदतपाश्नवादिगणयोागाचादित्यादिभ्य उक्छ- 

मिति शक्यतेऽवधारयतु, न लादिल्येोद़्ीयादौनां विकार- 

त्वाविशेषात् किञ्चिटुत्कषंविशेषावधारणमस्ति । अथवा निच- 

मेनेवेाद्गीयादिमतय आदित्यादिष्वध्यस्येरन् । कस्मात्, कमा- 

त्मकलादुद्गोयादौरनां, कमण फलमप्रा्षिप्रसिद्धेरुद्गोथादिम- 

तिभिरूपास्यमाना आदित्यादयः कमत्मकाः सन्तः फलदेतवेा 

भविव्यन्ति। तथा च ददयमेवगंश्मिः सामः इत्यत्र (तदेतद तस्था- 

खच्यध्युढं सामः [का०।६।९] इत्युकशब्देन थवीं निदिश्ति, 

सामशब्देनाग्रिं, तच्च एथिव्यन्यो कसामदृष्टिचिकीषायामवक- 

दति च भक्तिदयातथिकेः सप्तांशं सामेति भेदः| अच विष्रोषाज्ञानात् 

संप्रायः। पुवंवदुत्वघानवधघ्ारणाद्निवम इति प्रद्युदाइरणन पुवेपत्त- 

माद । तचेति। सिडरू्पादित्यादिभ्यः कमरू्पादूयोधादौोनां फल- 

स्िकर्घगात्कषात ब्रद्धयवद्िश्रघणत्वनियम इति दद्न्तेन मखं 

प वपत्तमाह | खथ वेति। तत्तत्पच्तसिद्धिरेव पृवात्तरपच्छफल मन्तव्यं | 

किच्चानङ्ष्छवाङ्टृर्टिस्िच तेव्वङ्गवाचिपदप्रयोग लिङ्मादइ। तथा 

चेयमेवेति | तदतदग्न्याख्यं साम रखुतस्यां एथिवीरूपायाग्टचयध्यए- 

मपरिल्थितमिव्य्यः, ऋचि सामवत् एयिव्यामन्निदटशयत, खतः सा- 

म्यात् एथिखेवर्गंम्िः सामेति ध्यानं वितं, तच यदि क््सामा- 

त्मकयोः कमङ्गये(ः एथिव्यभिदृद्िः स्यात्, तदा एथिवग्न्युक्सा- 
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ल्पते, न ऋक्सामयोः एथिखिदृष्िविकोषायां । चत्तरि रा- 

जदृष्टिकरणाद्राजशब्दसुपचयते न राजनि क्तन्तृशब्दः। अपि च 

'लाकषु पञ्चविधं सामापासोतः [ङा०।२।२) दत्यधिकरणनि- 

देणाल्लाकषु सामाध्यसितव्यं दूति प्रतीयते “एतन्नायचं प्राणेषु 

प्रोतम्' [का०।२।७] इति चेतदूशंयति । प्रथमनिर्दिष्टेषु 
चारित्यादिषु चरमनिरिंष्टं ब्रह्माध्यस्तं आदित्यो ब्रह्मोत्या- 

दशः" [ङा०।२।९९ ] इत्यादिषु) प्रथमनिरदिं्टाख एयिव्ा- 

दयञ्रमनिदिष्टा हिकारादयः श्एयिवी हिंकारः [ङा० 

।९।२] इत्यादिश्रुतिषु । चअरताऽनङ्गेव्वादित्यादिषु अङ्गमति- 

केप दत्येवं प्राप्ते ब्रूमः । आरादित्यादिमतय एवाङ्गषङ्गो- 

यादिषु प्रतिच््यिरन्। कुतः, उपपत्तेः उपपद्यते देव- 

मपूवं सन्निकषादादित्यादि मतिभिः संख्कियमारेषुद्धोयादिषु 

कमंसण्टद्धिः। “यदेव विद्यया करोति अरद्भयेपनिषद्ा तदेव 

वीर्यवत्तरं भवतिः [छ्ा०्उ०] इति च विद्याया; कर्मसम्डद्भि- 

मपदप्रयोगा न स्यादिव्यच दृद्ान्तमादइ। त्त्तरीति। अतः प्रयोा- 
गान्ययानप्रप्रच्या एथियग्न्याः चटक्रामदटटरटिरसित्यधः। विषयसप्तम्या 

चेवमेवव्याहइ। चपि चेति। गायच्रसंज्ंसाम | किच्च पूवाधिकरण- 

सिडान्तन्यायेनाप्येवमिव्याद । पथमेति । अनङ्बद्याङ्गान्यपास्यानीति 
सिडधान्तयति ¦ ख्वमिति। उपास्तौनां हि कमसम्टद्धिः फलं श्रुयते, 
साचताभिरङ्गषु संस्किवमागेषुं उपपद्यते, ङ्गानां सण्टद्धान् कूल परछ्लत- 
कमायवंजनकत्वादित्ययंः। नन यचापान्तोनां प्रछतकमापवंसन्ि- 
छद्ाङ्लदारापेत्तं फलं खत, तच फलापपत्तये अङ्गानामपास्यत्वं भवतु 
तद्नयच्तलाकाद्िफल्घु तृपासनघु कथमुपस्यविवेक. इति श्रङ्कते। 
भवत्िति। वचा खतन्तपश्ुफलस्यापि गादइनस्य अङ्गदारापेच्तयेव 
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देतुतां दशंयति। भवतु क्मसण्टद्धिफलेष्वेवं, खतन्लफलेषु तु 

कथं श्य एतदेवं विद्वान् लाकंष॒ पञ्चविधं सामेपास्ते' [कार्ड] 

इत्यादिषु, तेव्वप्यचिरुताधिकारात् प्रहता पूवेसन्निकषंणेव फल- 

कल्पना यक्ता, गादोदनादिनियमवत् फलात्मकलाचादित्या- 

दीनामङ्गोधादिग्यः कमीत्मकभ्य उत्कं पपत्तिः। ्रादित्यादि- 

भ्रा्धिलच्चणं कमंफलं शिव्यते श्रुतिषु! अपि च ऽ मित्येतदचरम्- 

द्रीथमुपासौत खल्वेतस्येवाक्षरस्यापव्याख्यानं भवति' [का०।९।१] 

दति चेाद्गौयमेवेापास्यलेनापक्रम्यादित्यादिमतीविदधाति। य 

नक्तं उद्गीयादि मतिभिरुपास्यमाना अदित्यादयः कम॑श्दयंग्चूला 

फलं करिच्यन्तीति। तद युक्त, सखयमेवेोपासनस्य कमलात् फलव- 

त्वो पपत्तेः,आदित्यादिभावेनापि च दश्वमानानाम॒ङ्गीयादौनां 

कमोत्छकत्वानपायात्। "तदेतदे तखाष्टच्यध्यृढं साम" इति त॒ 

लाचणिक एष एथिव्यन्योखकसामशब्द प्रयागः) लक्त॑णा च यथा- 

फलमिष्टं तदत् लाकिकादिफलघपासनेष्वपि कमापवाङ्दारव फल- 

कल्पना यक्ता। कमाधिक्लतस्येवाङ्ाखितापासनेष्वधिकारादता$ङ्नामे- 

वोपास्यत्वमिति समाधत्ते! तेष्वपौति । उत्कघानवधारणाद्नियम इ्यक्तं 
निरस्यति | फलात्मेति | उपक्रमबलाचाङ्गमपास्यमित्यादइ | अपि चेति। 

रसतमत्वादिगणाद्यपसह्यानमित्ययः। दितीयं पृवपक्तं दूषयति । 
यत्तक्तमित्यादिना। कमभयं कमात्मकत्वं प्राप्येत्यथेः। सिडाऽऽदिव्याद्या- 

त्मना कमणां टदा कमत्वद्धानिः स्यादित्यत खाइ । आआदिव्यादिभावे. 

नेति। प्रयोगान् पपत्तिमुक्कता निरस्यति। तद् तदिति। लच्तणाबौोजं सम्ब 
न्धमाद | लच्तणा चेति। गङ्गायां घोाषरदत्यच सल्लिलदटसंयोागसम्ब- 
न्धेन तीर लच्तणा, अदिमाएवक इत्यच अभिनिषखुचित्वादिगुणवन््व- 
रूपपरम्प्ररासम्बन्धेन लच्तणा दृद्ा, तथा चाच ऋक्सामयोः एथि- 
वयभिदट द्टिपच्तेऽपि ऋकसामपद्ाभ्यां खवाया्यं उद्वयताख्यपरम्परा- 
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सम्भवं सन्निरुष्टेन विप्रकषटेन वा खाथंसम्बन्धेन प्रवतंते। तच 

यद्यपि चकसामयोाः प्थिव्यद्यिदृष्टिचिकौषा तथापि प्रसि- 

दयेच्छक्सामयेोभेंदेनानकोतेनात् एथिन्धाखच सन्निधा- 

नात् तयारोवेष खकसामश्रब्दप्रयोगः.क्सामसम्बन्धादिति 

जिखोयते। चन्तशब्दाऽपि दि कुतश्ित् कारणाद्राजानमृप- 

सपनन निवारयितु पायते !ईयमेवक्' दति च यथात्तरन्या- 

सम्टच एव एथिवोलमवधारयति | पएरथिव्या डि ऋल्लीऽवधा्य- 

माणे ट्यब्टगेवेत्यत्तरन्यासः स्वात् “य एवं विद्धान् साम गायतिः 

[ा"उ° दति चाङ्गाश्रयमेव विज्ञानमुपसंदरति न ष्रधिव्याद्या- 

्रयं। तथा (लाकषु पञ्चविधं सामापासोतः[का"उर]दूति चद्यपि 

सप्रमोनिदिष्टा लाकास्तयापि साब्येव ते ् रभ्यस्येरन्, दितीया- 

सम्बन्धेन एयिव्यमिलच्तणा यक्ता इत्यथेः। नन प्रतीकवाचिपदस्य ध्येये 
अथ लच्तणान युक्ता, च्त्तपदस्य राजन्यप्रयागादिति शङ्कते । तत्र 

यद्यपीति। तघापि ऋकसामसम्बन्धात् एथिव्ग्न्योारेवेतस्याम्टयध्य॒एं 
सामेत्येव कसामपदप्योग रत्यन्वयः| नन मख्याथ रखवनकुतोा 
ग्रद्यते तचरा । प्रसिद्धयारिति। तस्मादच्ध्यए सामेति मख्ययो 

एथयग॒क्गस्तदेतस्यामित्यचाप तयाग्रदहे पनरूक्तिः स्यात्, अतः प्रती- 
काभदद्छ्रा एथिव्यग्न्योः प्रतीकसल्चिघानात् तयोरव प्रतीकपद् 

प्रयोगः कुतस्तदभेददाच्यायेव्ययंः। तहिं त्तु शब्दोऽपि राजनि स्यादि- 
व्यत आइ । च्तेच्िति। स्थितप्रयोगस्य निमित्तं किमपि वाचंनतु 
निमित्तमल्ति डति प्रयोग ञखापाद्यङडूति भावः चत्ता द्धतः, तस्य काथं 
रयचयादि यदा राजेव करोति तदा चत्तृशन्दा राजन्यप्यल्ति इत्य. 
च्तराघः | गाद्ावव एयिव्यादिदृद्धिः इव्यच हेत्वन्तरमाह । इय. 
मिति। सप्तण्वा लोक्रानामृपास्यत्वमुक्तं निरस्यति । तथा लोकेव्विति| 
सामात्मना लेकानृपसोतिति दितीवयासप्तम्योभङ्गख्वया का्यंस्ततो वरः 
लाकरात्मना सामापासतेति सप्तमीभङ्गमात इत्यर्थः खतेनति रक. 

6 ५ 
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निदेशेन सान्न उपास्यत्वावगमात । सामनि डि लाकेव्वध्यस्यमा- 

नेषु साम लाकात्मनापासितं भवति, अन्यया पनलोाकाः सा- 

मात्मनोापासिताः स्यः एतेन “एतद्गायचं प्राणेषु त्रोतम्' 

[का०।२।९११)] इत्यादि व्याख्यातं, यच्रापि तुल्या दितीया- 

निदेशः त्रय खल्वम्मादित्यं सप्तविधं सामेपासीतः [का० 

।२।९] इति ततापि समस्तस्य खल सान्न उपासनं साधुः 

दति तु पञ्चविधस्यः अय सप्तपिघस्य' [क्ा०।२।ऽ] इति च 

सान्न एवेापास्यलापक्रमात् तस्मिनेवादित्याध्यासः। एतस्मा- 

देव च सास्न उपास्यत्रावगमात् प्रयिवौ दिङ्ारः' [का 

२।७] दूत्यादिनिदंशविपययेऽपि दिङ्गारादिष्वेव प्रथिव्या- 

दिदृष्टिः। तस्मादनङ्गाश्रया आदित्यादि मतयेऽङ्गषुङ्गीधा- 

दिषु चप्येरननिति सिद्धम् ॥ 

आरौनः सम्भवात् ॥ ७॥ 

कमीाङ्गसम्बन्धिषु तावदु पासनेषु कम॑तन्ललान्नाषनादि चिन्ता 

नापि सम्यम्द भने, वस्तुतन्लतात् ज्ञानस्य। इतरेषु तूपासनेषु 

विभक्तिभङ्गलाघवेन प्रागात्मना गायतं सामोापास्यमिति बयाख्यातमि- 
व्यर्थः। ननु विभक्तसाम्ये कथं निणयस्तच्राह । यचापोति। सान्न 
उपासनं साध्विद्युपक्रम्य एिवी हिङ्कार इत्यादिना हिङ्कारादिप्चा- 
वयवस्य सान्न उपासनं उक्ता इति तु पञ्चविधस्येपासनमिन्युपसं- 
त्य, अयेति सप्तविधस्य साम्न उपासनं प्रक्रम्य प्रपञ्धितमतः साम्न 
रखुवेापास्यत्मित्ययः | यदुक्तं प्राथम्यात् एथिवयादरूपास्यत्वमिति त- 
चाद | णतस्मादेवेति । यद्यपि दङ्कारोदेशेन एथिवीत्वविधेरदेश्यस्य 
प्रथमनिर्देप्रा वाच्यस्तथा न्धायबलात् प्रत्ययो ग्राह्य इव्यथः | 

वामग उव्थतेनेापविदछेन वानेकधानुानदश्रंनात् संशयः, कमोाङ्गा- 



[अ 8।पा०९] शाङ्करत्रद्यरूच भाष्ये । १०७१ 

किमनियमेन तिष्ठन्नासोनः शयाना वा प्रवतंतात नियमेनासोन 

एवेति चिन्तयति । तच मानसलादुपासनस्यानियमः शरीर- 

स्थितेरित्येवं प्राप्रे त्रवोति, आआसोन एवापासौतेति। कुतः, सम्भ- 

वात् | उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवादकरणं, न च तद्गच्छत 

धावता वा सम्भवति, गत्यादौनां चित्तविक्तेपकरलात्। तिष्ठता- 

ऽपि देदधारणे व्यातं मना न खच्मवस्तुनिरोचणत्तमम्भवति। 

शयानखाप्यकस्मादेव निद्र याऽभिश्डवयते, रसोनस्य वेवंजातो- 

यका श्यान्दोषः खुपरिदर इति सम्भवति तस्योपासनम् ॥ 

ध्यानाच्च ॥ ट ॥ 

अपि च ध्यायत्ययं एष यत् समानप्रत्ययप्रवाहकरणं, 

ध्यायतिख प्रशथिलाङ्गचष्टेषु प्रतिष्ठितदृ टिश्वेक विषयाकिप्तचि- 

त्तेषुपचयमाणे दुश्छते, ध्यायति वके ध्यायति प्रोषितवन्धुरि- 

त्यासोनस्यानायासा भवति। *तस्मादथादासोनकमं उपासनम् 

अचलत्वच्चापच्छ्य ॥ © ॥ 

अपिचश््यायतौवष्यिवो'दत्यच एथिव्यादिष्वचलवमेवापेच्छ 

ध्यायतिवाद भवति, तच्च लिङ्गमुपासनस्यासीनकमतवे॥ 

खितापासनानामासननियमानपेच्तणानामनुषानप्रकार उक्तस्तदद्- 
ङ्गनासितापासनेव्वप्यनियम इति पुवेपच्तयति । तचेति | अचासना- 
भ्यासासिदधिः, सिद्धान्ते तु मनोादेदयोाभिन्नत्वेऽपि देह चाच्चस्ये मनसो- 
ऽनवस्थानस्य अनुभवसिद्धत्वात् मनेव्यापारेषुपासनेषु देद्यैवी्य॑मा- 
सननिवमापेच्तेति फलभेदः। तिष्टत उल्यितस्य। 

किञ्च ध्यातार आसीना खवस्युः ध्यावतिशब्दादत्वात् वकादिव- 
दिव्याह | ध्यानाच्वेति। 
अ~ - ------- ~= 

#* तस्म्मादप्यासौनति स्०। 
5 क. 



१०७२ रल्लप्रभाभासिते। [अ०8।पा०९] 

सरन्ति च | १०॥ 
स्मरन््यपि च शिष्टा उपासनाङ्गतवेनासनं श्रुत दे प्रति- 

छरा्य स्थिरमासनमात्मनः दत्यादना। अतं एव च पद्मकादौ- 

मामासनवि्ेषाणामुपदेशओे येोगशास्ते॥ 

यचेकाय्ता तचा विशेषात् ॥ ११ ॥ 
दिग्देशकालेषु संशयः, किमस्ति कशिन्नियमोा नास्ति वेति। 

प्रायेण व्ेदिकेष्वारम्भेषु दिगादिनियमदशंनात स्ादिद्ापि 

कख्िन्नियम दति यस्य सतिस्तं प्रत्याद। दिग्देशकालेव्वथल- 

चण एव नियमः, यचैवाखख दिशि देशे काले वा मनसः सेा- 

कर्य लैकाग्रता भवति तचेडापासोत, प्राचोदिकण्वाङ्कप्राचोन- 

प्रवणादिवत् विशरेषाश्रवणादेकाग्रताया इष्टायाः सवंच्रावि- 

शेषात्। नन् विभरेषमपि केचिदामनन्ति- 

"समे प्रचा शकरावद्िवालका- 

विवजिंते शब्दजलाञ्रयादिभिः। 

अयरैव ओतं दद्धान्तमाइ । खच लत्व्चेति ॥ 
बाह्यस्य एरर स्य वाऽऽसनस्य स्मरणात् नियम इत्याद | स्मरन्ति 

चेतति ॥ 
न [र् = = = ॥ कृ. क, 

यचतकाग्रता तच्च विष्ठघात् तेष्वेवाङ्गानाखितापासनेषु प्राच्ादि- 
दिशि तीथादिदेशे प्रदाघादिकाले नियमेाऽल्ति न वेव्यभययासम्भ- 
वात् संश्रयः, ख्कविघयत्वं सङ्तिरुपास्तोनां वि{इहतत्वात् यागादि- : 

वदस्ति दिगादिनियमङ्ति पूवपच्तः। चर दिगदिष्वादरः फलं, सि- 
दान्ते त्वनादरः। ध्येये चित्तकाग्युस्य प्राधान्यात् पधानात्िप्तदेश्पदिगर- 
इ गस्याचि तत्वादि विवेकः अथ॑लच्तगण र्वेति रकाग्यपललिङ्कक रवे. 
व्यर्थः प्राचीनप्रवणे प्राग्देप्र निन्नस्थाने वैश्वदेवं कुर्वादितिवद्च 
{द्गादिविष्ेषेा न श्रयते अताऽनुमानमप्रयाजकमिति भावः। विष्टे 



[च ०९।या ०१] शा ङ्स ब्र्म ख चभाष्ये ९०७द 

मनोाऽनक्रूले न तु चच्ःपोडने 

*गृानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्" इति । 

†सत्यमस्येवंजातोयका नियमः, सति लेतस्सिंस्तद्गतेषु विशेषेषु 

अनियम इति सुदद्धूला श्राचायंश्राच्ष्टे। (मनोाऽनकूले' इति 
[२ € 3 ४) स = अ ५५ 

चेषा ओतियतच्रेकायरता {तचरवेत्येतदेव दशयति॥ 

आप्रायणात् तचापि हि ट्टम् ॥ १९ ॥ 
च्राटठृत्तिः संवापासनेव्वाद तंव्येति खितमादयऽधिकरणे, तच 

यानि तावत् सम्यग्द्शंनाथान्येपासनानि तान्यवघातादिवत् का- 

यंप्यवसानानोति ज्ञातमेवेषामाठत्तिपरिमाणं, न डि सम्ब- 
+ [न क ज [| % 

ग्द्शने काय निष्यन्ने यलान्तरं किञिच्छासितुं शक्यं, अरनि- 

योाच्यब्रह्मात्मलप्रतीतेः शास्तस्याविषयलात्, चानि पुनरभ्यु- 

दयफलानि तेष्वेषा चिन्ता, किं कियन्तञ्चित्कालं प्रत्ययमाव- 

त्यापरमेदुत यावच्जीवमावत्येदिति। किं तावत् प्राप्तं किच- 

न्तद्धित्कालं प्रत्ययमनभ्यस्यात्सृजेत्, अ!दत्तिविशिष्ट्योपासन- 

घाश्चवगमसिद्धमिति श्षङ्कते। ननु विषशटेवमयपोति । शवरः सच्छपा- 
बाणाः। जलाख्रयवजनं शोतनिटच्यथं। चच्तुःपोडना मशकः वाचनिकं 
समदेश्रादनियममङ्गीदछत्य चित्तेकाग्यृरुडधेषु देशदिगतेषु प्राचौनप्रव- 
गत्वादिव्वनाद्र् इति सुद्ट््'वेन सखच्छदुपदिष्ति॥ 

द्शाद्याग्रङ चित्तविकच्तेपात् समाधिभङ्गः स्यात् स माभुदिति अा- 

प्राणात् व्यवह्ितनास्य सम्बन्धमादइ । अआङत्तिरिति। अनि. 
याज्ये ब्रद्यण्यात्मत्वप्रतिपत्तिवंस्य तस्य विदुष इव्यथः। अनहग्रदा- 
पासनेव्वनु्ानस्योभवयादृद्ेः संश्रयमादं। यानि पुनरिति। यधा 
दिगादिशियमस्य विधेरनाद्रसतदद्ामर्गमुपास्यादरत्तेः अविघधानाद्- 

* गृद्धानिवाताग्रवणेन याज यदिति वधं°। + उच्यत सत्यमिति स्०। 

{ तच्रत्येतावदेवेति वधर । 



१०७8 रलप्रभाभगसिते। [च०8।पा०९ | 

शब्दा थस्य छतत्वादित्येवं प्राप्ते न्रूमः। चआराप्रायाणादेवावतयेत् 
1 

प्रत्ययं, अन्तयप्रत्ययवशाददृषटफलमप्रा्नैः। कम्पि दि जन्मा- | 

न्तरोापभेग्ये फलमारभमाणएानि तदनुरूपं भावनाविज्ञानं | 

प्रायणकाले आआ्तिपन्ति, .सविज्ञानोा भवति सविज्ञानमेवा- 

न्ववक्रामति यचिन्तस्तनेष प्राणएमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सदा- ¦ 

त्मना यथयासङ्कल्पितं लाकं नयतिः दति चैवमादिश्चुतिभ्यः, | 

दणएजलायूकानिद् नाच्च, प्रत्ययास्वेते खदूपा त्ति मुक्ता कि- 

मन्यत् प्रायणकाले भावनाविन्ञानमपेक्तेरन्। तस्माच प्रतिप | 

त्व्यफलभावनात्मकाः प्रत्ययास्तेव्वाप्रायणाद्ाटृत्तिः। तथा 

च श्रतिः “स यावत्क्रतुरस्माज्ञाकात् प्रेति" इति प्रायणका- 

लेऽपि प्रत्ययान्तं दशयति । तिर पि- 

यंयंवापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । 
[} [र > छ = _ = 

तं तमेवेति केान्तेय सद्ा तद्धावभावितःः॥ दति 

नियम इति पवेपत्तः। मरणप्यन्तमाङल्तिरिति सिद्धान्तयति | । 
ख्वमिति। उपास्तीनां कमंणाच्चान्त्यकाले प्राप्तव्यफलमुतिद्ारा फल- 

हेतुत्वे मानमाह | सविज्ञान इति | भावनामयं विज्ञानं फलस्फरण- | 
न्तेन सहतः सविन्ञानोा विज्ञानं स्फरितफलं सविज्ञ(नमित्य्थः। 
यस्मिन् लेके चित्तं सङ्कल्पाऽस्येति यचित्तस्तेन सङ्कल्पितेन सह फाल-. 
स्पात्यनन्तरः मनः प्राणे लीयते इति यावत्। तेज उपादानं, अत्मा जीवः, | 

जलेकाटद्ान्तथुतेखच भाविफलस्फतिरल्ति डत्यथः। अस्तिदमन्य- . 
फलविन्ञानं कमणामिवादृलदारपास्तीनां ततः कुत आमस्णमा- | 

टत्तिरिव्यत चाड । प्रत्ययास्विति। उपा्िप्रत्ययानान्धारावाडिक- | 
तया खरूपानिटत्तिरोवान्त्यं विज्ञानं, नत्वटृर्दारकमन्यदपेच्तितं। 
सर्वभावानामेव खसमानजातीयद्ारानपेच्ततया प्रद्ययानां प्रत्यया. 

#* स यादत्क्रतुरयमस्मादिति मरः 



[खअ०8।पा०१] षा इर ब्रद्धखचभ ष्ये | १०७५ 

"प्रयाणकाले मनसाऽचलेन [भण्गो०)] इति च। साऽन्तवे- 

लायामेतत् चयं प्रतिपद्येतः इति च मरणएवेलायां कतेव्यशेषं 

आआवयति॥ 

तदधिगम उत्तरपृवाधयेरस्चेषविनाशे 
तह्ुपदेषणत् ॥ १३२ ॥ 

गतस्ततो यशेषः, अथेदानीं ब्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता 

प्रजायते, ब्रह्याधिगमे सति तद्िपरौतफलं दरितं च्तोयते 

नवाक्तोयत इति संशयः। किं तावत् प्राप्रं फलाथलात् कर्मणः 

फलमदत्वान सम्भाव्यते चयः फलदायिनी द्यस्य शक्तिः त्या 

समधिगता। यदि तदन्तरेणेव फलापभेगमुपण्येत श्रतिः कद्- 

यिंतास्यात्। सरन्ति चनन दिकमाणि चीयन्ते [मन्भार]द्ति। 

नन्वेवं सति प्रायसित्तापदेगाऽनकः प्राप्नाति। नेष दाषः, 

भ्रायञित्तानां नैमित्तिकल्रपपत्ते गं दद् देध्यादि वत् । अपिच 

प्रायञित्तानां दाषसंयागेन विधानात् भवेदपि दोषक्तपणाथंता, 

नत्वेवं ब्रह्मविद्याया विधानमस्ि। नन्नभ्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः 

क्॑च्तये तत्फलस्या वश्वभोक्तव्यलादनिमाच्तः स्वात् । नेत्युच्यते, 
देशकालनिमित्तापेचे मोक्षः कमंफलवद्धविय्यति। तस्मात् न 

न्तरापत्तायागात्, कर्मणान्तु टृद्टदाराईइन्यधीफालत्वानुपपनत्तेः अदद 
दारकल्यनेति भावः क्रतुध्यानं उपासक ख्तच्चयं। चच्ठितिमसि, खच. 
तमसि, प्राणसंसितमसि, इति मन्तचयं मरणकालेऽपि सरेदिव्यर्थः। 

` यथापासकानां यावज्जीवं कतव्यमल्तिन तथात्मविदामिति कर्म. 
च्तयलच्तणां जीवन्मृतिमादइ । तदधिगम इति। ज्ञानसाधनेषु फला- 
धिक्यायं फलाध्यायेऽपि साघनविचारः छतः, सम्प्रति फलाध्यायस्था 



१०७द् र्लप्रभाभासिते। | | च ०8 ।पा०९| 

ब्रह्मविद्याधिगमे दुरितनिदत्तिरिल्येवं प्राश्े ब्रूसः। तदधिगमे। 

ब्रह्याधिगमे सत्यतर पुव चयोरक्षेषविनाभै भवतः, उत्तरस्या- | 

देषः, पृवस्य विनाशः । कस्मात्, तद्पदेशात्। तथा डि ब्रह्म- । 

विद्याप्रक्रियायां सम्भाव्यमानसम्बन्धस्या गामिनो दुरितस्यानभि- | 

सम्बन्धं विदुषो व्यपदिशति “या पुष्करपलाश रापो नि 

य्यन्त एवमेवंविदि पापं कमन स्िव्यते' इति। तया विनाश- 

मपि पूर्वीपचितख्य दुरितस्य व्यपदिशति (तद्चथेषौकाद्धलमग्री 

प्रातं प्रदूयेतेवं दास्य स्वं पाप्मानः प्रदूयन्तेः दति। अयमपरः 

क म॑चयव्यपदेशो भवति । । 

"भिद्यते द् यग्रन्यिशिद्यन्ते सवसंशयाः । 

्षोयन्ते चास्य कमणि तस्मिन् दृष्टे पर्ावरे'दति। 

यदुक्तमनुपभुक्तफलस्य कमणः च्यकल्यनायां शास्तकदर्थनं 

स्यादिति। नैषदोषः, नदि वयं कमणः फलदायिनी शक्ति- ` 

मवजानो मड, विद्यत एव सा, सा तु विद्यादिना कोरण्णन्तरेण , 

प्रतिबध्यत दति वदामः । शक्तिसद्भावमाचे च शास्रं व्याप्रियेत, 

न प्रतिबन्धाप्रतिबन्धयारपि। न डि कमं क्षोयत इत्येतदपि 

पालचिन्ता कियत इत्याद । गत इति। कमेणां पलान्तत्वशषास््ात् ्ा- , 

ननाश्यत्वशस्त्राच संशयः, पुवपच्ते ज्ञाननाऽपि सच्चितपापभोगा- | 

नन्तरं मुह्तिः, सिद्धान्ते तु ानसमकालं पापनाश्राच्नीवन्मृक्तिरिति | 

फलं न डि स्यादिव्यादिन्षिधञखु्या दुरितादृष्टस्य दुःखदायिनी 

प्रतिर{िगता 'नाभक्तं चीयते कम! डति च स्मरन्ति फलान्तमेव पाप 

न मध्ये नश्यतीति पव॑पच्तः। ननु तदहि तन्नाशयं प्राय{त्तविधिनं | 

स्यादिति चेत । न, यथया खाइत) म्रण्टदइदादइ निमित्ते सति "अञ्नयं , 

च्तामवते परेडाश्मद्टाकपालं निवपेत्" इति इट्िविधिस्तददाषे न- 



[अ०8।पा०९] शार ब्रद्य खचभाव्ये | ९०७७ 

सरणमेत्सगिंकंनदहिमोगादृते कर्मचीयतेतद्र्थतादिति,द्ग्यत 
एव प्रायित्तादिना दुरितस्य खयः। “सवे पाप्मानं तरति तरति 
न्रह्य दत्यां याऽश्मेघेन यजते य उ चैनमेवं वेद्" इत्यादि खरति- 
सएतिभ्यः । यन्तृक्तं नेमित्तिकानि प्रायञित्तानि भविष्यन्ति 
दति। तदसत्, दाषस्योगेन चाद्यमानानामेषां देष*निह्ति- 
फलसम्वे फलान्तरकल्यनानुपपन्तेः। यत्युनरोतद्क्तं न प्रायञ्चि- 
त्तवद्ाषच्चया देशेन विद्याविधानमस्तीति। त्रच न्रूमः। सगुणासु 
तावद्िद्याखु विद्यतएव विधानं, तासु च वाक्यरेषे शश्चर्यप्रा्निः 

पापनिदृत्तिख विद्यावत उच्यते, तयोाखाविवक्तषाकारणं ना- 

स्तोत्यतः पाश्प्रदाणपृवकेशचंप्रा्िस्तासां फलमिति निञ्चो- 
यते । निर्गुणायान्तु विद्धायां द्यपि विधानं नास्ति तथाष्य- 
कचात्मतवेोधात् कमप्रदादसिद्धिः। अक्षेष दति चागाभिषु 

मित्तमाच्े सति प्रायञ्ित्तविधेदेषनाश्ायंत्वासिदधेः। नन विषम उप- 
न्यासः, यक्तं ग्टददाइस्य सिद्धत्वादयोग्यत्वाच फलतया निमित्तमाचत्वं 
दोषवान् प्रायश्ित्तं कुयोदिव्यच तु मलिनः खायादितिवदोषपदस्य 
निदत्तिदारा फलकारत्वसम्भवात् (तरति ब्रह्य हत्यां योऽश्मेधेन यजते? 
इति प्रायञ्ित्तात् पापनिढत्तिश्रुतेश्वायक्तं प्रायश्चित्तस्य नैमित्तिकत्व 
मित्या इ | पि चेति । ज्ञानस्य दोवनाश्ायैतया विधानं नालति चौय. 
न्ते चास्य कमणि! इव्याद् ानस्तावकमाचत्वादिव्ययेः। कम॑भोागानन्तरः 
दशकालान्तर मोाच्ता भविष्यति शस्त्रप्रामाणयादि्यादह। नेत्यत 
ङति। ज्ञानात् कमेच्तयस्यापुवत्वान्मानान्तराविर्डत्वाचच तत्परा- 
नेकवाच्चानां स्तावक्रत्वायागात् तस्याल्तित्वमिति सिडान्तयति। ख्व 
भित्यादिना। पापक्रिवाता पुवानुत्पत्तिरङ्षः। सगणव्रद्मविद्यायां 

व्यपदं मुक्ता निगुंणयवान्तमादइ । अयमपर इति । गुवौक्तं दूषयति | 

* द्ाषनिवातफलति वधै° क।[° | 
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१०७८ रननप्रभाभासिते। [अ०&।पा०९ |] 

कर्मसु कर्टलमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति दयति! अति- ` | 

कान्तेषु तु यद्यपि भिथ्यान्ञानात् कटंल प्रतिपेद इव तथापि 

विद्यासामथ्थात् भिथ्याज्ञाननिदन्तेस्लान्यपि प्रलोयन्त दत्याइ, 

विनाश इति । पूत॑प्रसिदकटंलमभेक्रृवसखरूपविपरोतं हि चिव्व- 

पि कालेष्वकटंलाभेक्तलखरूपं जरह्मा हमस्मि नेतः पुवमपि कती 

भाक्ता वाऽदमासं नेदानीं नापि भविव्यति काले इति ब्रह्म 

विद वगच्छति। एवमेव च मोात्त उपपद्यते, अन्यथा दनादि- 

कालप्रटृत्तानां कमणां चयाभावे मेत्तषाभावः स्यात् । न च 

देशकालनिमित्तापे्त मोत्तः कर्मफलवत् भवितु मरंति, अनि- 

त्यवप्रसङ्गात् पराक्तलानुपपन्तेच ज्ञानफल्य । तसात् ब्रह्मा- ` ¦ 
धिगमे दुरितच्तय दति खितम्॥ 

द तरस्याप्येवमसंद्चेषः पाते तु ॥ १४॥ 

पूवेस्मिन्नधिकरणे बन्धद तारचस्य खाभाविकस्याद्धेषविनारः 

यदुक्तमिव्यादिना। विधिनिषेधश्च्ं नाभुक्तं च्तीयते' इत्यादि, सतिख 
कर्मणः फलश्रक्तोा प्रमाणतः शक्तस्याऽपि कुतख्ित् नाणङ्गोकारेण 
प्रास्तविरोध इत्यथैः तक्वज्ञानमात्मन्यप्रोघदुरितनाशकं तन्मलाध्ा- | 
सबाधकत्वात् खप्रदुरितम्लकटत्वाध्यासबाघकजाग्रदह्धोधवदित्याइ। 

तथाप्यकचात्मनाधादिति | ्रताथमेव युत्ता ण्यति। खष्चेष इति। 
म ल1ध्यासानत्पत्तेः पापस्याश्चेषः, तच्नाष्ात् तदना इत्यथः | खध्यासा- 

भावे विददनुभवमादहइ। पृवति | मेच्तष्णसख्रनलाच्च ज्ञानात् कम- | 
च्तयसिद्धरि व्या । ख्वमेवेति। ज्ञानात् कमच्तये सद्येवेव्यथेः | | 
भेत्तस्य क्मपालसाम्यमक्तं निरस्यति । न चेति॥ | 

सतरस्याऽपितु | अतिदेशत्वात् न सङ्व्याद्यपेच्ता, जानात् पुरं 



[अ०।पा०१] शा ङ्स ब्रह्मच भाध्ये । १०७९ 

ज्ञाननिमिन्तो शास्तव्यपदेशान्निरूपिती, धम॑स्छ पुनः शास्ती- 

यलात् शास्तोयेण ज्ञानेनाविरोध दत्याशद्खय तन्निराकरणाय 

पवाधिकरणन्यायातिदे शः क्रियते । दतर स्याऽपि पुण्छसख कमण 

एवम घवद् संख्चषा विनाश्ख ज्ञानवता भवतः। कुतः, तस्याऽपि 

स्खपालरेतुत्रेन ज्ञानफलग्रतिवन्धिलम्रसङ्गात्। "भे उ देवेष 
एतेन तरति" इत्यादि ञ्तिषु दुष्कुतवत्सु कतस्याऽपि प्रण- 

शव्यपदेशात् श्रकचत्मवोधनिमित्तस्य च कमंचयस्य सुरुत- 

दुष्क तचेस्दुल्यत्वात् ^ोयन्ते चास्य कभाणि' दति चाविशेष- 

ञतेः। यत्रापि केवल एव पाभ्रशब्दः पद्यते तत्रापि तेनेव 

युण्यमप्याकलि तमिति दष्टवं, ज्ञानापे्तया निङृष्टफलवात् । 

अस्ति च श्रते प॒ण्ेऽपि प्रशब्दः नेनं सेतुमहारातचे तरतः 

दत्य खड दुव्कुतेन सुरुतमथ्यनक्रम्य सवं पाभ्मानाऽते निवतन्त 
दत्य विशेषेरीव ्रकतेषु पाश्रश्नब्दप्रयागात् । पाते विति। तुश- 

व्दाऽवधार णार्थः एवं घमौाघर्मयेवेन्धदेवोाविंद्यासामथ्यीर् स्ेष- 

विनाशसिद्धेर वश्यम्भाविनी विद्रूषः शरौरपाते मुक्तिरित्यव- 

धारयति॥ 

च्तीयते न वेति पर्ववत् सन्दे च्नानं न युखना्राकं शास्त्रीयत्वात् 
गुणखखवदित्यधिकाण्ङ्काम् कातिदेशं व्याचष्टे धमस्येत्यादिना। ज्ञानं 
प्रष्यनाश्कं तन्मलाविद्यावातित्वादिति न्यायोपेतागमबाधितं अनु 
मानमिति भावः। ननु च्तीयन्ते चेत्यविप्रोवश्नतिः पापविषया सवं- 
पाष्ानं तरति इति विशषश्तेरित्यत खाद) यच्रापि केवल इति। 
यायपुखयच्तययराधिकरणद्वयस्य फलमा । प्राते तिति ॥ 
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अनारब्धकार्ये एव तु पृव तद्वेः ॥१५॥ 
पूवयोरिकरणयेज्ञाननिमिन्तः सुरूतदुन्कूतयाविनाशे- - 

ऽवधारितः,स किमविशेषेणारव्यकाययेारनारकायचोाख भव- | 

त्युत विशेषेणानारकार्ययोरोवेति विचायेते। तच उमे उ देवेष 

एतेन तरतिः इत्येवमादि ्रतिव्वविशेषश्रवणाद् विशेषेणैव च्य 

दत्येदं प्राप्ने प्रत्या इ । अनारव्थकार्थं एव लिति। अप्रदत्ते फले 

एव पूवे जन्मान्तर सञ्चिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राक् ज्ञानोा- 

त्पत्तेः सञ्िते खुकतद्व्कृते ज्ञानाधिगमात् चौचेते नला- 

रब्धकायं सामिमुक्तफले चाभ्यामेतत् ब्रह्मज्ञानायतनं जन्म नि- 

मितं। कुत एतत्, (तसय तावदेव चिरं चावन्न विमेाच्छे' इति 

शरीरपातावधिकरणात् ्तेमप्राप्ेः, इतरथा डि ज्ञानाद्- 

शेषक मत्ये सति स्थितिदहेलभावात् ज्ञानप्रा्यनन्तरमेव 

चेममस्मवोत तच शरौोरपातप्रतोच्ां नाचक्तोत। ननु वस्ठु- 

बलेनेवायमकजत्मवेोधः कमाणि क्षपयन् कथं कानिचित् 

चपयेत् कानिचिचोपेक्तेत, न दि समानेऽञ्चिवोजसम्यकं केषा- 

च्चिदीजशक्तिः क्तोयते कषाञ्चिनन स्ोयते दति शक्यमङ्गोकत- 

्नारव्धका्ये खव तु| उक्तकर्मच्तयं विषयीक्रत्य च्तीयन्ते चेत्य- 

विरेषश्रुतेक्तस्य तावदेव चिरमिति सते संशयम । पूवयोा- 

रिति । जीवन्मक्चसिदिस्ततसिद्धिचखेव्यभयच फलं, पुवसिडान्तन्धा- 

येन पुवपत्तप्राती उक्तात्सग॑तः कम॑च्ततिः प्रारनव्धान्यकमेविषयेत्यप- 
वादः सिडान्तयति। खवमिति। साभिश्ब्दोऽद्ं वाचकः, प्रारब्धा 

द्यावन्न विमृचखते तावानेव विलम्बः, तन्मे ब्रद्य सम्पद्यत इति चरु 
त्ययः। देदप्रातावधिलिङ्गात् तत्नविदां या्वस्कयादीनां देहधारण- 
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मिति । उच्यते, न तावद नाित्यारश्काथ कमाशयं ज्ञाना- 

त्प्तिरूपपद्यते, ्रा्चिते च तस्मिन् कुलालचक्रवत् प्रठ॒त्तवेग- 

स्याऽन्तराले प्रतिबन्धासम्भवाद्भवति वेगकत्तयप्रतिपालनं, अक- 

चात्मतवेधोऽपि दि भिथ्याज्ञानबाधनेन कमी ण्णुच्छिनत्ति, 

बाधितमपि भिच्ाज्ञानं दिचन््रादिज्ञानवत् संम्कारवशात् 

कञ्चित्कालमनुवतेत एव । अपि चनेवात्र विवदितचयं ब्रह्मविदः 

कञ्चित्कालं शरीरं भ्रियते न भ्रियत इति। कथं दयेकस्य ख- 

द यमप्रत्ययं ब्रह्मवेदनं देदधारणञ्चापरोण प्रतिकेघ्रु शक्येत । 

अ्तिरूखतिषु च स्ितग्रज्ञलक्तणनिदंगेनेतदेव निरुच्यते, त- 

सादनारब्धकाययोारेव खुरुतदुष्क्तयेाविद्यासामथ्योात् क्षय दति 

निणेयः ॥ 
{~ ¢ =, € 

अध्चिदाचादि तु तत्कायायव तदशनात् ॥ १६ ॥ 

पण्यस्याप्यक्षषविना शयेर चन्यायाऽतिदिष्टः, सोऽतिदेशः स- 
वंपुण्छविषय इत्याशङ्य प्रतिवक्ति, अ्रग्मिहाचादि विति। तु- 

शब्द आअशङद्धामपनुदति। यन्नित्यं कमं वेदिकमभ्भिदोचादि 

शतिस्मतिलिङ्ाच प्रारव्धकमणस्तत्वन्नानं प्रति ददेतुत्वेनापजोयत्वाच् 
घाबल्य सि दवेस्तत््र ति बद्धं तत्वच्ानं तल्डिद्यथं अविद्यां शं विच्तेप शक्तया ख्यं 
विदायावरकाविद्यांशं नाश्वतोव्याद । उच्यत न तावदिति। विच्ते- 
पकाविद्यालेश ण्व ॒तत्संखारः। शिष्यान् प्रति जीवन्मुक्ता खानुभव- 
माइ । अपि च नेवेति। 
चऋभमिदेचादि तु| नित्यं नेमित्तिकं क्म ज्ञानात् नश्यति न वेति 

सन्देदे उभे पुरपापे तस्ति इव्यविग्रोषश्रुतेनंश्यतीव्याशङ्खयोतरस्याऽ- 
पोव्यक्तातिदेशस्य निद्याद्यतिरिक्तकाम्यपु ख विषयत्वेनाचपवादं सि- 
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तन्तत्कायायैव भवति ज्ञानस्य यत्कार्न्तदेवास्य कायंमित्यथैः । 

कुतः, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन 

द्ानेनः इत्यादिदशंनात् । ननु ज्ञानकर्मणाविलच्णकायवात् | 
(२.४ ॐ _ =. € = 

कार्यकलानुपपत्तिः। नेष दषः, ज्वरमरणएकाययारपि दधि- | 

विषयेगृंडमन्वसंयुक्तये स््निपष्टिकायद् भनात्, तद्त् क्मणा- 

ऽपि ज्ञानसंयक्रस्य मोात्तका यलेपपन्तेः । नन्वनारग्यो मोहः | 

। | 

1 
7 

| 

कथमस्य कर्म॑कायंलम॒च्यते । नेव दाषः, ्रारादुपकारकल्ात् | 

कमणः | ज्ञानस्यैव इदि प्रापकं सत्कमं प्रणाद्या माक्तकारण्मि- | 

त्युपचचंते। श्रत एव चातिक्रान्तविषयमेतत् का्चकत्वाभिघानं । | 

न दि ब्रह्मविद आगागम्यभ्भिदाचादि सम्भवति, अनियोाज्य- | 

ब्रह्मात्मवप्रतिपन्ते; शस्तस्याविषयलात्। सगृणाखुतु विद्याखु | 

कर्टलानतिद्टत्तेः समभवत्यागाम्बष्वञ्चिदाचादि । तखाऽपि निर- | 

भिससिनः कायान्तराभावात् वेदविद्यासङ्गल्युपपन्तिः । किं- 

विषयं पनरि द मक्चेषविन7शव चनं कि विषयं वा वेद विनियेः ग- 

वचनमेकेषां शाखिनां “तस्य पुत्ता दायमपचन्ति सुहदः साधु- 

छर्त्यां द्विषन्तः पापकत्याम्' इत्यत उत्तर पठति॥ 

इान्तयति । युखस्येव्यादिना । चच पुवपत्ते चानां निव्याद्नुाना- | 
सिद्धिः पङ्कच्तालनन्यायात्, सिद्धान्ते तु ्ानेत्पत्यर्थत्वात् तत्बि-.| 
डि ्सिति विवेकः | अच भाष्ये ज्ञानकमणाः साच्तादेककायेत्वं परमते-. 

नक्रा साच्तात्मारम्मयोाभ्यां मेत्तदहेतुत्वं खमतमृक्तमिति मन्तम् | 
अत रखवेति न्नानादूद्धं कमाभावात् पुवकमेविषयमित्यथैः। नि-| 
सुणविद्यायां कमसादिव्यं ठटक्षिं प्रति भोजनस्य लाङ्लेनेव दश्रितं,. 
सम्मति सगुणविद्यापरत्वेन खचस्याञ्जस्यमाइ । सगणखिति । उत्तर ~ 
चायं ग्टह्ाति । किमिग्यादिना॥ 
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अतेाऽन्याऽपि खोकेषामुभयेोः ॥ ९७ ॥ 
च्रतेाऽध्चिराचादेनित्यात् कमंणाऽन्यापि दस्ति साधुकूत्या 

या फलमभिसन्धाय क्रियते, तस्या एष विनियोग उक्त एकंषां 

शाखिनां "सुहृदः सा धुरुत्यासपयन्ति" इति । तस्या एव चेद- 

मचवदसेषविनाशनिरूपणम्, दतरस्याप्येवमसंशेषः दरति । तया ` 

एवंजातो कस्य काम्यस्य कर्मणा विद्यां प्रतनपकारकले स- 

म्यतिपत्तिरुभयारपि जैमिनिवादरायणयोाराचार्ययोाः॥ 

यदेव विद्ययेति डि ॥ १८ ॥ 
 सुसमधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्यम्चिदाचादिकं कमं 

मुमक्षणा मेच्प्रयोजनोद्शेन छृतमुपात्तदुरितच्तचदेतुलदा- 

रेण सत्चप्ररद्धिकारणएतां प्रतिपद्यमानं मेक्तप्रयाजनन्रह्याधि- 

ममर्निमित्तवेन ब्रह्मविद्यया सदेककायें भवति दइति। ततचा- 

ऽग्रिदाचादि कमीङ्गव्पाश्रयविद्यासंयुक्तं कंवलच्चास्ि। यवं 

विद्वान यजति य एवं विद्धान् जुहेति य एवं विदाच्छंसतिय 

एवं विद्धानुद्गायति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत तेनोभे 

कुरतः यद्धेतदेवं वेद यञ्चन वेदः [का०] इत्यादिवचनेभ्या 

विद्या संयुक्तं कंवल मप्यस्ति। तचेदं विचायते किं विद्यासंयुक्तमे- 

वाग्मिदाचादिकं कभ मृसक्तारविद्यादेतुलेन तया सदेकका्ंतव 

प्रतिपद्यते न केवलं उत विद्यासंयुक्तं कंवलञ्चाविशेषेणेति। 

यत्मारव्यादन्यत् काम्यं पुं पापञ्च तदेव विदत्युद्दिषताः खस- 
मानजातीयं कमं जनयति खयच्च न्ञानाच्नश्यति इति भावः। 

यदेव विद्ययेति दि । उक्तनित्यादिकं विषयमृपजीय सबीजं संश्य- 
मुका पुवं पर माद । विवासंयुक्तमेवेति । अच पुवंपच्ते कम ङ्गेपाल्ि- 
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ङतः संश्रयः, (तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति इति यज्ञा- 

दीनामविशेषेणत्मवेदनाङ्गलेन श्रवणात्, विद्यासंयुक्तस्य चाभ्चि- 

इदाचादेविशिष्टलावगमात्। *किं तावत् प्राप, विद्यासंयुक्तमेव 

कमा्िदचाद्यात्मविद्याशेषलं प्रतिपद्यते न विद्याविदीनं वि- 

दयोपेतस्य विश््टिवावगमात् विद्याविदीनात्, चद् इरेव जुति 

तद दः पुनष्ेल्युमपजयति एवंविदान्” इत्यादि श्रुतिभ्यः, 
“वद्या युक्ता यया पाथं कमेबन्धं प्रदास्यसि। 

दूरेण ह्यवरं कम वद्धियेगाद्धनच्जयः॥ [भ०्गी०] 

दत्यादिखतिभ्यस्ु। इत्येवं प्राप्रे प्रतिपद्यते यदेष विद्ययेति 

दि सत्यमेतत् विद्यासंयुक्तं कमो्रिदेाचादिकं विद्याविदीनात् 

क्मणाऽ्चिदाचादेविश््टं विद्वानिव ब्राह्मणे विद्याविद्यीनात् 

ब्राह्मणात्, तथापि नात्यन्तमनपेच्ं विद्यारदितं कमोऽञ्नि- 

डदाचादिकं, कमात् तमेतमात्मानं ज्ञेन विविदिषन्ति इत्य- 

चाविगेषेणाग्निदे चादेर्विद्यादेतुतेन अूततलात्। ननु विद्यासंयु- 

क्तस्याऽ्रि दा चादेदि्याविदीनात् विशिष्टलावगमात् विद्यावि- 

दोनमथ्निहाचाद्यात्मविदयादेतुलेनानपेक्तमेवेति युक्तं । नेतदेवं, 

विद्याषद्ायस्याग्मिदाचादेर्विद्यानिमित्तेन सामश्यातिश्येन यो- 

गाद्ात्मज्ञानं प्रति कञ्चित् कारणएत्रातिश्या भविष्यति न तथा 

होनक्मणे ज्ञानार्थत्वासिद्धिः, सिडान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः। भवतु 

विद्यािशि्दस्य कमणा चानं प्रति शीघ्रकारित्वाख्यः कखिदतिष्यो 
(र ~ ( + = 

विद्यासामण्ौत् । नेतावता केवलस्य वेयश्ये विविदिवाश्रुतिषियधात्। 

* विं तावदित्यादि विशिष्टलावगमांदित्यन्तं मद्विताद्शेपुखलकयाभेमपतितम् | 
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विद्याविदोनस्छेति युक्तं कल्पयितु, न तु यज्ञेन विविदिषन्ति 
इत्यविशेषेणात्मज्ञानाङ्गतेन शतस्याभ्निदाचादेरनङ्गत्वं शक्यम- 

ग्युपगन्तु । तथा इदि श्रुतिः “यदेव विद्यया करोति अ्रद्भयोप- 
निषदा तदेव वोय॑वन्तरं भवतिः इति विद्यास यक्तस्य कम॑णा- 

ऽ्िदचादेवींयवन्तरत्वाभिधानेन खकायें प्रति कल्चिदतिशयं 

न्रवाणा विद्याविद्दीनस् तस्येव तप्मयोजनं प्रति वीर्यवक्चं 
दशंयति। कर्मणश्च वो्॑वत्वं तत् चत् सप्रयोजनसाघन- 

सदलं । तस्नात् विद्यासंयुक्तं नित्यमग्चिदहाचादि विद्याविद्यीन- 
चोभयमपि मृम॒त्तणा मेत्तप्रयोजनोदटृशेन दद जन्मनि जन््ा- 

न्तरे च प्राक् ज्ञानेात्पत्तेः छृतं यत् तत् यथासामथ ब्रह्मा 
धिगमप्रतिबन्धकारणे पात्तदुरितक्तयदेतुद्दारेण ब्रह्माधिगम- 
कारणत्वं प्रतिपद्यमानं अ्रवणमननश्रद्भाध्यानतात्ययाद्यन्तर ङ्ग- 
कारणापेचचं ब्रह्मविद्यया सदहेककाथं भवतोति स्थितं ॥ 

भोगेन वितर रपयित्वा सम्पद्यते ॥ १८॥ 

अनारखकाययाः पण्यपापयाविद्यासाम््यात क्षय क्रः, 

दतर लारकायं पण्छपापे उपभागेन चपयिवा ब्रह्य सम्प- 

न च तच च्ता यज्ञादिश्ब्दानां विद्यापेतकमपरतवा सङ्गाचोा क्तः । 
दि यतः। यद्व विद्यया" डति खतः केवलस्यापि बीयंवत्वं गमयति 
इति सिदान्तग्रस्ाघः।॥ 
भोगेन त्वितरे च्पयित्वा सम्पद्यते । तत््वविदच्र विवयः, स कि पार्. 

व्येच्तवानन्तरः संसरद्यत नेति निमित्तभावाभावाभ्यां संशये सिद्धान्त 
म॒पक्रमते। अनारब्येति| अनारव्यकमणः च्तवोक्तावारन्धस्य कथं च्य 

6 2 
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द्यते, (तस्य तावदव चिरं यावन्न विमोाच्छे रथ सन्पत्छे' इतिं 

(्रह्योव सन् ब्रह्मेति? दूति चेवमादि श्रतिभ्यः। ननु सत्यपि सम्य- 

ग्द्शंने यथा प्राग्ददपाताद्धेदद्शनं दविचद्धदशनन्यायेनानु- 

टत्तमेवं पञ्चादणष्यनुवतेत। न, निमित्ताभावात् । उपभाग- 

शेषच्चपणं दि तचानुदत्तिनिमित्तं, न च ताद्शमच किंञ्चि- 

दस्ति। नन्वपरः कमाश्योऽभिनवमुपभेागमारघ्यते। न, तख 

द ग्धबीजलात्। भिथ्याज्ञानावष्टमभं दि कमेन्तरं देदपाते 

उपभ्ागान्तरमारभते, तच्च मिथ्याज्ञानं *सम्यगृज्ञानेन दग्घ- 

मित्यतः साध्वेतदारशअकायंक्तये विदुषः कं वल्यमवग्यम्भावौति॥ 

दति ओमच्छारौरकमीमांसाभाये ओ्रोमच्छङरभगवत्पा- 

दछतेा चतुथाध्यायसखय प्रथमः पाद्ः॥ >+॥ 

इव्याकाङ्ायामस्योल्यानात् सङ्तिः। पुवपत्तं विदेदकैवल्यासििः 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः। दहपातात्तरमपि तत्ववित् संसरति 
संसारयाग्यत्वात् यया दइपातात् पवमिव्यनारब्धाधिकरणट्रद्ान्तेन 

पुवपच्तमाहइ । नन्विति | भोगनिित्तकमाभावाडेत्वसिद्धिः। यत्त॒ 
सच्ितं कमेन्तरः तन्न निमित्तं फलस्य, दग्धम्लत्वात्। अवद्यादयोाडहि 

ज्ञेशाः कमणस्तत्फलस्य च मलं | तदु योागश्रास्ते 'ज्ञोणमलः कमाष्य 
सति मूले तद्दिपाकः' इति तच्च, मूलं ्ानाभिना दग्धमिति कुतः पुन 
संसारः तस्मादेदपाते कवस्यमिति सिद्धम्| 

इति शओ्रीमत्परमदंसपसित्राजकाचायं खखीगाविन्द्ानन्दभगवत्पाद्- 
= ध € 

कता भाष्यर्ननप्रभावां चतु घस्याध्यायसछ प्रथमः पादः॥ ‰ ॥ 

# सभ्य्द् श नति वधं° क।०। 



ॐ परमात्मने नमः। 

वाङ्यसि ट् शनाच्छन्दा च ॥ ९ ॥ 

्रथापरासु विद्यासु फलप्राप्रये देवयानं पन्धानमवता- 

रयिव्यन् प्रथमं तावत् यथाश्ास्तमृत्करान्तिक्रममा चष्टे, समा- 

ना डि विदद विद्षेरत्करान्तिरिति वच्छति। रस्ति प्रायण 

विषया श्रतिः “त्रस्य सोम्य परुषस्य प्रयते वाद्नसि सम्पद्यते 

मनः प्रा प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां" इति। कि- 

मिद वाच एव टत्तिमत्या मनसि सम्पन्तिरच्यते, उत वाग्- 

ठत्तेरिति विषयः तत्र वागेव तावन्मनसि सम्पद्यत दूति 

प्राप्त, तथा दि अ्रतिरनुग्टदोता भवति, दतरया लक्षणा 

स्यात्, श्रतिलक्षणाविश्ये च अ्रुतिन्थाय्या न लक्षणा, तस््नाद्वाच 

ॐ ब्रद्यणे नमः 

वाङ्जनसि दश्रनात् शब्दाच्च । च्ानफलेत्यनन्तरमुपासनफलं 
्रह्यलाकस्थं वक्तव्यं तचाचिंरादिमागप्राप्यं, मागंप्रा्िश्चेत्कान्ति- 
साध्या, तस्मादुपास्तिफलात्तिप्तत्कान्तिपादस्यास्यध्यायसङ्गतिः । यक्तं 
चास्य पवपाद्ानन्तयं ज्रानपलाक्चनन्तरः वक्तवयोपास्तिफलनाच्िप्ततात् 

इत्याह । अथेति । ज्ञानिन डवापासकस्याप्यत्कान्तिनित्यत खाद । 
समानेति विद्ानपासकः, तस्यानुपासकवदुत्कान्तिरस्ि, खन्नत्वा- 

दिति वच्छत इत्यथः प्रयता सिवमाणस्ये्यथः। वाक्पद्ख करणभाव- 
6 2 2 



१०८८ रलप्रभाभासिते। [अ०8।पा०२| 

एवायं मनसि प्रविलय दत्येवं प्राप्ते नुमः, वागृटत्तिम॑नसि 

सम्पद्यत दति। कथं वागटज्तिरिति व्याख्यायते, यावता वाञ्चन 

सोत्येवमाचार्यः पठति । सत्यमेतत्, पटिच्यति तु परस्तात् “श्रवि- 

भागा वचनात् [वे°ख०।४।२।१६] इति । तस्माद च ठ त्युपशम- 

मातं विव्तितमिति गम्यते । त्चप्रलयविवक्तायान्त् सवचेवावि- 

भागसाम्यात् किं परयैव विशिंब्यादविभाग इति। तसाद 

छक््येपसं दारविवच्षायां वाग दन्तिः पूवैमुपसं यते, मनेटत्ता- 

ववखितायामित्यथः । कस्मात् दशनात्, दृश्यते दि वाग्- 

त्तेः पूर्वैमुपसंहारो मनोदत्ता विद्यमानायां न ठु वाच 
एव दटृत्तिमत्या मनस्य॒पसंहारः केनचिदपि द्रष्ट शक्यते, 

ननु ्रुतिसामथ्यादाच एवायं मनस्वप्ययो युक्त दत्यक्तं । नेत्या दः 

च्रतत्प्रकतिलात्। चस्य हि यत उत्प्तिस्तख तच लयो न्याखो 

ग्टदीव शरावस्य। न च मनस वागत्पद्यत इति किञ्चन 

प्रमाणमस्ति । ड च्युद्धवाभिभवै लप्ररुतिसमाश्रयावपि दू- 

श्धेते। पार्थिवेभ्यो दीन्धनेभ्यस्तेजसस्यायर टं ्तिरुद्धवति चर्य 

~~~ -----~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~~~-~-----. 

ययु त्पत्तिभ्यां करगतदत्योलयभानात् संश्रयः, पुवपच्े करणानां खरूप- 

लयात् म्टतमाचस्य म्तः, सिडधन्तेतु संसारसिडधिः| अनपाद्ानें 

मनसि वाचस्तत्तलयायोागन व्यापारमाच्नापग्रमादिति विवेकः। खचे- 

ठृत्तिपदाध्यादारः कथमिति शद्खते। कथमिति । उत्तरच दि खचछत् 
तत्तविद् इन्िवाणां खरू्पलयं वच्यति तद्धलादिहाध्याद्ार उचितः 

च्यक्नस्याऽपि उन््रियलयसाम्ये वच्छमागविष्रेघोक्यवोागादिति समा- 
यर्थः | प्रहतावेव विकारलय इति न्यायविर्द्धाथें खरुतिरुपि न ब्रूते 
डति सिद्धान्तयति । अतत्प्रक्तित्वादिति। न्यायस्य निर्वकाश्त्वा- 



[अ ०९।या ०२ | प्राङ्कर ब्र्मखचभाष्ये। ९०८९ 

चापशाम्यति। कथं तद्य॑स्मिन् प्ते शब्दा वाद्नसि सम्पद्यत 

इत्यत च्राद, शब्दा द्ेति। शब्दाऽप्यसिन् पक्तेऽवकल्यते, टल्ि- 

टृत्तिमतारमेद्पचारादित्यथः॥ 

अत एव च सवाण्यन् ॥ २॥ 

"तस्मादु पशान्ततेजाः प॒नभवमिद्धियेमनसि सम्पद्यमानेः' 

इत्यचाविशेषेण सतैषामेवेद्धियाणां मनसि सम्पत्तिः श्रूयते, 

तचाप्यत एव वाच दव चच्चृरादौनामपि सटत्तिकं मनस्यव- 

सखिते उत्तिलापदशंनात् तच्लप्रलयासम्भवाच्छन्दापपन्तख॒ 

हृत्तिद्वारेणेव स्वाणोद्धियाणि मनोऽनुवतेन्ते। सवेषां कर्- 
णानां मनस्यपखंहाराविशरेषे सति वाचः प्रयक्ग्रदणं वा- 

मनसि सम्पद्यत दृत्युद्ादरणानुरोधेन ॥ | 

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥ ३॥ 
समधिगतमेतत् "वाद्धनसि सम्पद्यते दत्य त्ति सम्पत्ति 

विवक्तेति। च्य यदुत्तरं वाक्यं (मनः प्राणः इति किम- 

द्रली यस्तं शब्दस्य तूक्तिवागिति त्पत्या लच्तणया वा सावकाशत्वमिति 
द्यातवितुं शब्दा च ुक्तम् ॥ 

वाचयुक्तं न्यायं चच्तुरादिष्वतिदिश्ति+अखतर्वेति। उपश्रान्ते होष्णय- 
स्तस्मादुत्कमगादृदधै युनर्भ॑वं प्रतिपद्यत इति खव्य्थैः | रन्द्रिवशब्दस्य 
श्चतिश्यस्य ढकत्तिपरतयोापयत्ते सर्वेन्दियटततिलयश्चेदि त्तद वाड 
नसि इति एथक् चं किमर्थमित्यत खाइ । सवेषां करणाना- 
मिति॥ 

तन्मनः प्राण उत्तरात् । वाच्छक्रमादथंक्रमाचाधिकरणकरमः शुति- 
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चापि दृत्तिखम्पल्तिरेव विवक्िता उत इत्ति मत्सम्यत्तिरिति 

विचिकित्सायां टत्तिमत्सन्पत्तिरेवातरेति प्राप्तं अ्रत्यनुय्रहात् 

तत््रकतिले पपत्तेख । तथा डि च्रन्नमयं डि सोम्य मन च्रापा- 

मयः प्राण इत्यन्नयोानि मन श्रामनन्ति अवयोानिञ्च प्राण- 

मापख्यान्नम्खजन्त' दूति श्रूतिः। रतश्च यन्नः प्राणे प्र- 

लोयते श्रन्नमेव तद्ष्ु प्रलीयते अन्नं डि मन च्रापश्च प्राणः 

प्रकतिविकाराभेदादित्येवं प्राप्ने ब्रूमः। तद्ष्वात्मखडीतबा- 

दयद्ियदृत्ति मने इत्तिद्वारेशेव प्राणे प्रलीयत इ्युत्तराद् 

वाक्यादवगन्तव्यं। तथा दि खुपुष्टामंमक्ताश्च प्राणटन्ता परि- 

स्यन्द्ात्मिकायामवख्ितायां मनोटत्तौनामुपशमे दृ श्खते। 

न च मनसः सखरूपाप्ययः प्राणे सम्भवति, अतत्मरृतिलात्। 

ननु दभितं मनसः प्राणग्रजतिलं। नैतत् सार, नहीदृशेन 

प्रणालिकन तत्मरङृतिलेन मनः प्राणे सम्यन्तमरति। एवमपि 

च्यन्ते मनः सम्यदयेत चण चानं श्वेव चप्राणः। न दयेतस्ि- 

न्नपि प्ते प्राणभावपरिणताभ्थाद्धो मना जायत इति कि- 

चयन प्रमाणमस्ति तस्मान्न मनसः प्राणे खरूपाष्ययः। ठ 

न्यायाभ्यां संश्यपवं प्रनलन्धायविरोधादागिति श्रतेबाधः छतः, इद 
त्वबात्मकप्रणस्य चन्नात्मकम नःप्रतित्वेन प्ररत विकारलय इति न्या- 
यानुम्रहात् मननञ्रुतिनेध्येति पवपत्तमलं पुववत्, सिद्धान्तसत्तब- 
नरयोः प्रछतिविकछछतिभावेऽपि न तदिकारयोः प्राणमनसेस्तद्भावोा 
दिमघटयेारपि तद्धावप्रसङ्गादता न्यायविरोधात् पूववत् अुतिबो- 
ध्येति विवेकः । अात्मग्टद्धीता बाद्येन्धिवदरत्तयो येन तत्तथा लोनेद्धिय- 
त्तिक मनोऽपि इत्तिलिेनेव प्राणे लौयत इत्यः । रखवमपोति। घ्रा- 



॥ 
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त्य प्ययेऽपि शब्दाऽवकल्यते टन्तिटढत्तिमतारमभदापचारादिति 

दशितं ॥ 

सोाऽध्यन्ते तदुपगमादिभ्यः ॥ ४॥ 

स्ितमेतद्यस्य यता नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन् ठत्तिलयोा न 

खरूपलय इति, इदमिदानीं प्राणएस्तेजसीत्यच चिन्त्यते, किं 

यथाश्रुति प्राण तेजस्येव ठन्यृपसंदारः किं वा देरेद्धिय- 

पञ्नराध्यक्ते जीवे दति। तच श्रृतेरनतिशद्धलात् प्राणस्य 

तेजस्येव सम्पत्तिः स्यात् च्रश्रतकल्यनाया श्रन्याग्यलादित्येवं प्रान 

प्रतिपद्यते, साऽध्यत्त दइति। स प्रकत: प्राणोाऽध्यक्तेऽविद्याकम- 

पवंप्रज्ञे पाधिके विन्ञानात्मन्यवतिष्ठते तप्रधाना प्राणढत्ति- 

भेदति इत्यथः । कुतः तदुपगमादिभ्यः। एवमेवेममात्मान- 

मन्तकाले सव प्राणा अभिसमायन्ति यतेतदृद्धैच्छरासो भवति 

इति डि श्रुत्यन्तर मध्यक्तापगामिनः सवान् प्राणानविशेषेण 

दशयति। विशेषेण च (तमुत्कामन्तं प्रणेऽनुत्करामति' इति पञ्च 

णस्याबविकारत्वपच्तेऽपि इत्यथंः। तस्मादिति प्राणस्य सात्तान्मनः. 
प्च ति कत्वाभावान्मनःशब्देा टत्तिं लच्तयती ययः ॥ 

सेाऽध्यच्े तदुपरगमादिभ्यः। उक्तन्धायसिद्धं प्राणस्याऽपि ठत्तिलयमुप- 
जीवय श्राणस्तेजसिः इति शखुतेरुपगमादिश्वत्तेश्च संशयम् क्का जोवे लयं 
विनापि उपगमादिसम्भव डति पुवंपच्तयति | ल्थितमिव्यादिना । अच 
तेजःशन्दस्य मख्यत्वं, सिद्धान्ते तु भूतापहितजीवलच्तकत्मिति मल्वा- 
खचं योजयति। स प्रल्लत इत्यादिना | ज्ञानकमंवासनापाधिक डत्यर्थः | 
तंजावं प्रति प्राणानामुपगमनानुगमनावष्यानखतिभ्य इति हेत्वथः। 
यचा वाचेच्छाबन्तं राजानं भूया उप्रगच्छन्तयेवमेव परलेाकं जिग- 
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टतः म्राणएस्याथ्यक्तानुगानितां दशयति, तदनुटत्तितां चेत- 

रेषां प्राणएमनत्क्ामन्तं सवं प्राणा अनूल्ा मन्ति इति । “सवि- 

ज्ञाने भवतिः इति चाथ्यक्तस्यान्तविज्ञानव्वप्रदभनेन तस्मि- 

न्नपीतकरणग्रामस् प्राणएसावस्यानं गमयति। ननु भ्राण- 

स्तेजसि' इति श्रूयते कथं प्राणोाऽध्यत्त दृत्यधिकावापः क्रियते । 

नेष दषः । अध्यत्तप्रधानवादुत्करमणादिव्यवदारसख अरत्यन्तर- 

गतस्यापि च विशेषस्यापेक्तणोयलात्। कथं तदि प्राणस्तेजसि 

इतिश्रुतिरित्यत राइ ॥ 

+भरतेष्वतः श्यतेः ॥ ५॥ 

स प्राणसंयक्ताऽध्यत्तः तेजःसडचरितेषु ्टतेषु दे दबीजग्डतेषु 

ख च्छेष्ववतिष्ठते इत्यव गन्तव्यं प्राणस्तेजसि" इत्यतः तेः । ननु 

चेयं शतिः प्राणस्य तेजसि खिति द्यति न प्राएसयुक्तस्वा- 

मिषु जीवं सर्वे प्राणा अभिमख्येनावान्तीदुपगमः शतः, तमुत्कान्तमि- 

त्यनुगमनं श्तं । जीवे पाणावस्यानञुतिमाइ । सव्द्नान डति जी- 

वस्य प्राप्तव्यफलावगमाय हि विन्ञानसादिव्यश्रत्या मृख्यप्राणसहित- 

करणानां जीवे स्ितिभाती्ययः। यद्यपि प्राणस्य तेजस्यव्वधानेन 

लयः अतस्तथाप्यभयशखत्यनम्रहहाय प्राण जीवं लीयत, जीवद्वारा 

च तदुपाधिषु तेजवच्यादिमूतषु इति श्ुययः। स्फटीकरुगाथद्धचं 

गर्णाति | कथं तद्धिडति।नचनलयं विनापि जीवं प्रद्यपगमादिसम्भ- 

वात् तेजःख॒तिर्मुख्याऽस्विति वाचं, जीवं प्र्यागव्य प्राणस्य निबपार- 

त्वन स्थितेरे वाच लयत्वादिति भावः॥ 

भतेषु । जी वस्ितिः किंबलाद्याख्यायत व्याश छ्य "साऽध्यच्े' [व° 
ख०४।२।४] इति सूचोाद्ादतस्ुतिबलादिव्याहइ। नन्विद्यादिना। 

# भतष तच्छरूतरिति स०। 
@६ = त ह 



[अ०8।पा०र्] षरा इर त्रद्मखच भाष्ये | १०९ इ 

ष्यच्तस्य । नेष दाषः । साऽध्यत्त दृत्यध्यच्तस्यापयन्तराल उपसद्या- 

तत्वात्। योऽपि हि ृघ्रान्मथुरां गला मथराचाः पारटलि- 

पन्तं रजति साऽपि श्न्नात् पाटलिपच्चं यातीति शक्यते वदितु। 

तस्मात् प्राणस्तेजसि दति प्राणसंयक्तस्याऽध्यच्चस्ेवेतत्तेजःसद- 
चरि तेष श्तेव्ववस्थानं । कथं तेजस चरितेघु तेवित्युच्ते । 

यावतेकमेव तेजः श्रूयते प्राणस्तेजसि इत्यत त्रा ॥ 

नेकसिन् द शंयो दि ॥ ६ ॥ 
नैकस्मिन्नेव तेजसि शरोरान्तरप्रे्ावेलायां जोवाऽवति- 

छते कार्यस्य शरीर स्यानेकात्मकतद् शनात् । दभ॑यतञचेतम्ै 

प्रखरप्रतिवचने श्रापः पुरुषवचसः* इति । तद्ाख्यातं ्यात्मक- 

लानत यस््ात्' इत्य त [वे ख] । शरृतिरतो चैतमर्थं द भेयतः। 

अतिः शरथिवीमय अपामयो वायम च्राकाशमयस्तजामयः' 

दरत्याद्या। इतिरपि- 

शरण्यो माचा विनाशिन्यो दशाधोनान्तु चाः सखताः। 

ताभिः साधंमिदं सवे सम्भवत्यनुपृवंशः ' ॥ [मनु ०९।२ ७ | 

इत्याद्या । ननु चापसंहतेषु दागादिषु करणेषु शरीरान्तर- 

प्राणस्य जीवद्वारा भ्रतपाप्ता दृद्न्तमाहइ | योऽपि दीति। खलदा 

रम्भाय पञ्चीरतभतान्यावश्यकानोति स्डवयधिकरणे व्ाख्यात। 

अख्यः खच्छः, मीयन्त इति माचाः परिच्छिन्नाः, प्राद्योत्तादि 

नाशििन्यः, दश्ाधानां पञ्चानां भतानां खच्छभागा इति यावत् । 

जीवस्य भृताश्नयत्वं कमाश्नवत्वद्रतिविरुदधमिव्याशक्च कमनिभित्त- 
त्वनाञख्यः, भरतानि तु दद्पादानत्वेनेत्यभयमविरूड्धनमिव्यादइ। नन् 

चे्यादिना। त याज्नवव्व्याक्तभागेो वच्जीवाधारम् चदु्तत्कमति 
५.4 



१०९४ रन्नरप्रभाभा{सिते। [अ०४।पा०२] 

रेावेलायां (क्रायन्तद्ा पुरषे भवति" इत्युपक्रम्य शत्यन्तरं 

कमीच्रयतां जिद्पयति "तै द यदूचतुः कमं देवं तदूचतुः अथय 

यत् ग्रशथंसतु; कमं डेव तत् प्रशगंसतुः' इति) तच्राच्यते। 

तच कमग्रयुकरस् यदातिगदसंज्ञकस्येद्धि यविषयात्मकस्य बन्ध- 

नस्य प्रटृन्तिरिति कमाश्रयतेाक्ता, इद पुनश्डेतापाद्ानादेहा- 

न्तरोत्यत्तिरिति शताश्रवलमुक्तम् । प्रशंसाशब्दादपि तत्र भ्रा- 

धान्यमाचं कमणः प्रदशितं नलाञ्रयान्तरं निवारितं तस्माद 
विराधः॥ 

समाना चाड्टुपकरमाद्टतल्व्चानुपेव्य ॥ ७ ॥ 

सेयमत्कान्तिः किं विदद विदुषोः समाना किं वा विशेष 

वति दृूति। विश्यानानां दिशेषवति इति तावत् शाप्तं। 

ग्ताञ्रयविश्टा देषा पनभ्वा् च द्तान्याश्नोयन्ते, न च 

विदुषः पुनभेवः सम्भवति, “च्रम्टतलं हि विद्वानभ्य्ुतेः इति 

शरुतिः। तस्माद्व्रिदुष एवषोत्करान्तिः। ननु विद्याप्रकरणे 
समास्नानात् विदुष एवैषा भवेत् । न, खापादिवत् यथा- 

शतेर्वचनं, ख्वं बाद्येन्दियाणां मनति प्रथमं ठत्तिलियलाभाव् तते 
मनोटन्तेः प्राणे लवः प्राणवृत्तेभूतेपद्ितजोवे लयः इद्युत्करान्ति्यव- 
स्थाक्ता॥ | 

सा च सवप्राणिषु तुल्येद्याह । समाना चानुपेप्य । पुरुषस्य प्रय 
ता बाद्॒नसि इव्विश्घश्चतेविद्यवाऽग्टतमस्त इति शुतेख संश्रय 
म्द । सेयमिति। किष्वानानां सन्ददानानाम्धः। पूरबपचे 
सगुगब्र्यदिद सम्बन्धित्वमूत््रान्ते वि्रषः साध्यते । ततेाऽनुक्कान्त 



[ख०४।पा०२] श्ाङ्धर ब्रद्य च भाष्ये । १०९१५ 

्राप्नानको्तनात्। चथोदिं “यत्रैतत्पुरुषः खपिति नामं अशि 
शिषति नाम पिपासति नामः दति च स्वप्राणिसाधारणीं 

एव सखापाद याऽनुकोल्यन्ते, विद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपाद- 

यिषितवस्तुप्रतिपादनानुग्छेन, न तु विदुषो विशेषवन्ता 

विधित्छन्ते, एवमिचमणत्कान्नि्म॑दाजनगतेकानु को त्यते, यस्यां 

परस्यां देवतायां परुषस्य प्रयतस्तेजः सन्पद्यते सः आत्मा 

तक््वमसि दति प्रतिपादयितु, प्रतिषिद्धा चेषा विदुषः) 

तस्ञाद विदुष एवैषेत्येवं प्रापे ब्रूमः। समाना चेषोत्रान्तिः 

वाङ्जनसि इत्याद्या विद्वद् विदुषाराषव्युपक्रमात् भवितुसदति, 

श्रविगेषश्रवणात्। श्रविद्धान् देदबीजण्डतानि भतखन्माण्वा- 

त्य कर्म॑परयक्तो देदयदणएमनुभवितु संसरति, विद्रांस ज्ञान- 

म्रकाशितं मातं नाडोद्ारमाश्रयते तदतदाषल्य॒पक्रमादिन्यु- 

क्तम् । नन्वग्टततवं विदुषा प्राप्तव्यं न च तदशान्तरायन्तं तच 

करुते तायं ल्युपक्रमो वेति । राच्ये, अनुणाय्य चेदम्, 

च्रद्रध्वाऽत्यन्तमविद्यादीन् क्तशानऽपरविद्यासामश्ादापेकिक- 

उपासका मक्तिमश्नत इति फलं, सिडान्तेतृत्कान्ते ब्रद्मलाकभागोति 
फलमेदः। पवंप्तमाच्तिप्य समाघत्ते | नन् विद्येव्यादिना। विद्यया- 

मिति ओ्रतिर्निंगशविषया परा न तस्य पाण उक्क्रामन्तीति पति 

घेधोाऽपि र्तादिषयः | ऋत संगणविदाऽव्य्नस्येगात्क न्तिरिति सिडा- 

न्तयति। ण्वमिंति । श्टतिमगेस्तस्येपक्रमेऽचिःपात्नि्ततंः प्राक्तना 

उतक्रान्तिस्तल्या तत उपासको मद्न्यनाडीदाराऽचिंरादिमाग षा- 

श्राति नान्य डति विशेषः यत्तं ददरोापासकस्याम्टतत्वं खतं ^तयड़मा- 

चन्नग्टतत्वेति' इति तदापेल्तिकमेव न मख्य “वं कामं कामयते सोऽस्य 
^+ 2 



१०९६ रन्रप्रभाभासिते। [ख०8।पा०र्] 

मग्टतल्वं प्रेप्यते, सम्भवति तच खल्युपक्रमेा श्ता्रयलञ्च । न 

हि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरूपपद्यते। तस्माददाषः॥ 

तद्पोतेः संसारव्यपदेभत् ॥। ८ ॥ 

“तेजः परस्वां देवतायाम्" दत्यच प्रकरणएसामथ्यात्, तद्यथा 

प्रतं तेजः सध्यक्तं सप्राणं सकरणग्रामं श्तान्तरसडिरं 

म्रयतः पुसः परस्यां देवतायां सम्पद्यत इत्येतदुक्तं भवति। 

कौट्शौ पृनरियं सम्यत्तिः स्यादिति चिन््यते। तचात्यन्तिक 

एव तावत् खरूपप्रविलय दति प्राप्त, तम्मरकृतिल्ो पपत्तेः । सर्व॑स्य 

दि जनिमता वस्तुजातस्य प्रकृति; परा देवतेति प्रतिष्ठापित, 

तस्माद्त्यन्तिकोयमविभा गापत्तिरित्येवं प्रा ब्रूमः । तनत्तेज- 

रादि ्तद्धच्सं श्राचादिकरणाश्रयश्छतमापीतेरासंसारमेाक्ताः 

सम्यग्ज्ञाननिमित्ताद्वतिष्टते। 

'यानिमन्ये प्रपद्यन्ते शरोरल्राय देदिनः। 

स्ाणमन्येऽन् संयन्ति वथाकमं तथां ॥ [भग०] 

इत्यादि संसारव्यपदशात् चन्यथा डि स्व॑ः प्रायणसमय एवा- 

पाधिप्रत्यस्तमयादत्यन्तं ब्रह्म सम्पद्येत, तच विधिशास्तं चान- 

सङ्कल्यादेव समत्तिृति' इति भेगञ्रवणादित्याइ । अनुपोव्य चेद- 
मिति । उषदादइ डति धातारिद रूपम्॥ 

१ वि. = व . 

तदापीतः। पुवाद्ादृतत्कान्तिवाक्यश्रवं वयाख्याय लिङ्गाखयपञ्च- 

भूतानां किमात्यन्तिको ब्रद्यणि लयः उतानाव्न्तिक इति, लयस्यो- 
भवथा दश्रानात् संश्यमाद। कौटृशी पुनरियमिति। पुवंचापे्तिकं 
अम्टतत्वमिद्यक्तं तदयुक्तं इव्याच्तेपात् सङ्गतिः, पुवपच्तेःमतमाचस 



[अ०९।पा०२] शङ्कर ब्रद्य खच भाव्ये | १०९७ 

येकं स्यात, विद्याशास्वञ्च । निथ्याज्ञाननिभमित्तञ्च बन्धो न 

सम्यगज्ञानादृते विखंमितुमदहति । तस्मात् तत्मरृतिलेऽपि खुषु- 

तिप्रलयवत् बोजभावावरेषेवैषा सत्सम्यत्तिः ॥ 

व्यं *प्रमाणतश्च तथोपल; | « ॥ 
तच्ेतरणश्चतसदितं तेजा जोवस्यास्माच्छरीरात् प्रवसत 

श्राश्रयण्दतं खरूपतः परिमाणतश्च क्स भवितुमर्दति । तथा 

डि नाडीनिक्रमणश्रवणादिभ्याऽस्य सदधयमुपलभ्यते। तच 

तनुलात् सच्चारोापपत्तिः खच्छलाचचाप्रतोघातेपपत्तिः। अत 

एव च दे दानिग॑च्छन् पाश्चखेनंपलभ्यते॥ 
यु 

नापमद् नातः ॥ १०॥ 
त्रत एव च खच्मलानास स्थूलशरोरखापमदंन दादादि- 

निमित्तेनेतरत् खच्मशरोरमपग्टद्यते ॥ 
० कु 

अस्येव चोापपत्तरेष उसा । ९१॥ 
अस्यैव च खकच्मशरीरखेष उग्रा यमेतस्िन् जीवच्छरीरे 

संस्यशनोाष्णिमानं विजानन्ति। तथाडि खतावस्थायामवखि- 

मुक्तिंसिडः, सिडधान्ते तु कमेविद्याग्स््रनलात सावश्ेषलयसिि- 
रिति विवेकः। 

नन लिङ्ात्मकस्य तेजसः कथं दखच्छतमनाडोद्ारा गतिः कुता 
वा केनचिन्मत्तन प्रतिघात नास्ति कुतावा न दृष्यत इत्यत आह 
खच्छमिति | 
पमाणसोदम्यादूतिरनुद्धु तस्परशरूप वत्वा स्यखास्थत्वा दप्रतिघातानुप- 

लच्धिरित्ययः॥ 

# प्रमाणतस्तयेति वर्ध । 
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क कि ति 

तेऽपि देदे विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु देदगणषु नोग्नापलभ्यते 

ज.घद् वस्यायामेव त्रपलभ्यतं इत्यत उपपद्यते प्रसिद्धशरोरव्य- 

तिरिक्रव्यपाञ्रय एवैष उश्नेति । तथा च शतिः उष्ण एव जी- 

वियज्छौता मरिव्यन्' दइति॥ 

प्रतिषेधादिति चेन्न शरीरात् । १९॥ 

अद्टतवच्चानुपाय्यः इत्यतो विश्षणाद्त्यन्तिकेऽग्टतले गल्यु- 

त्कान्त्यारभावेाऽभ्यपगतः, तत्राऽपि केनचित्कारणेनात्रान्तिमा- 

शरद्य प्रतिषेधति शच्रयाकामयमानोा याऽकामा निष्काम अ- 

प्रकाम श्राद्मकामेा न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव षन् 
ब्रह्माप्येति" इति । अतः परविद्याविषयात् प्रतिषेधात् न पर- 

ब्रह्मविदे ददात् प्राणानामुत्कान्तिरस्ति दति रेन्रेव्यु्यते। 
यतः शारौरादरात्मन एषः उक्तान्तिप्रतिषेधः प्राणानां न 

शरोरात्, कथमवगम्यते (न तस्मात् प्राणा उत्वामन्ति' 

दति, शाखान्तरे पञ्चमोमयोागात् । सम्बन्धसामान्यविर्षयाः डि 

षष्टो णा खान्तर गतचा पञ्चम्या सस्वन्ध विशेषे व्यवस्थाप्यते। तस्मा 

लिङ्सद्धा ते चेव्णलिङ्कानुमानमाइ। अस्येव चेति ॥ 

प्रतिघेधादिति चेन्न श्रारीरात्। पुवेमनुधोव्येतिपदेन दग्धाशेव- 
जेशस्य निगुणन्नानिन उत्बुन््याद्यभावः खचितस्तसयाचा्तिप्यं समा- 
धानाद्यार्बद्ितेनास्य सङ्तिरि त्याह । अम्टतत्वं चेति । सकामस्य संसा- 

रोक्चनन्तरं जिव्कामस्य मक्तिपकरगाथाऽथशव्दः, त्क मत्वात् । 
पृ णानन्दात्मविक््वाद्प्तकामः प्राप्तपरमानन्द्ः अता निष्कामः अन 
भिवयक्तान्तस्वासनात्मककामश्रन्य्लस्मादकामः वयक्तवदहिव्कामरदड्ितः 
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इडिति च प्राधान्वादभ्यद् यनि; श्रेयक्षाधिकतो दरी सम्बध्यते न 

देहः । "न तद्ााद्चिक्रभिषेर्जोीवात् प्राणा उत्क्रामन्ति खदेव 

तेन भवन्तिः दृत्यथः। समग्राणस्य च प्रवता भवत्युत्कान्तिदे- 

दादित्येवं प्रा प्रत्युच्यते ॥ 

खषा केषां ॥ १२ 
नेतदस्ति यदुक्तं परब्रह्मविदाऽपि देहादस््यत्करान्तिः प्रति- 

षेधस्य देद्यपादानलादिति। यता ददापादान एवेात्कान्ति- 

ग्रतिषेषघ एकेषां समान्ादणां सख्यष्ट उपलभ्यते । तथा दयात- 

भागग्रक्रे यत्रायं परुषो चरियते तद स्मात् प्राणाः उत्कामन्या- 

देखिन्नेति' इत्यच नेति दावाच याज्ञवल्वयः" दतयुतक्रान्ति पत्तं 

परिणद्य न तद्यंयमनुत्कान्तेषु प्राणेषु ष्डत इत्यसखा मागश्रङ्ाया- 

मेव समवलोयन्त इति प्रविलयं प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्ि- 

द्ये “स उच्छयत्याश्ायत्याश्याता म्तः शेतेः इति सणब्द परा- 

बट्ट प्रज्ञतचात्ा न्त्यदधेर् च्छ यनादोनि समामनन्ति । देदस्य 
--------नकककयकः 

इदटश्य योाऽकामयमानस्तस्येत्यन्वयः। चानिन उत्वान्तिरल्ति न वेति 
पद्चमोषद्धोश्चतिभ्यां सन्देहे सिद्धान्तिश्ङ्ानिरासपरव॑कं पवंपच्त- 
वति | नेत्यादिना ॥ 

कारतश्रुता तावत् तस्येति सवनास्ना प्रहतं ज्ञानिनं पराख्टष्य सम्ब 
चसामान्यमुक्तं तच माध्यन्दिनिश्खायां तस्मादित्यपादानत्वरूपवि- 
श्रव उन्लोः ग्राद्यस्तथा च जीवात् प्रागेत्कृान्ति प्रतिषेधो भाति न देदात 
तच्छब्देन देदस्यानु कस्तस्मात् ज्ानिनोऽपयुत्कान्तिरल्ि इति चज्ान- 
वय्यथ्मिति पवपच्तफलं, सिद्धान्ते तत्छायक्वमादइ। स्पद्धा दोति। 

अच पुरषश्न्दवाचखे देह रण्वास्मादि्यत्कान्यवधिरुचखते |. सशब्द्- 
यराण्टदस्य प्रछतदख पर्वस्याच्छयनादिधमकसखय जीवत्वायोगादि- 
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चैतानि स्यनं देदिनः, तत्सामान्यात् "न तसात् प्राणा उका 

न्यत्रैव समवलीयन्ते इत्यचायमेदापचारेण देदापाद्ानय्यै- 

वेत्रमणएस्य प्रतिषेध यद्यपि प्राधान्यं देदिनि ईति व्यासं 

येषां पञ्चमीपाठः। येषान्तु षष्टीपाठस्तषां विदत्सम्बन्धि- 

्यत्करान्तिः प्रतिषिध्यत इति प्राप्तीत्कान्तिप्रतिषेधार्थलादस्य 

वाक्यस्य देदापाद्ानेव सा प्रतिषिद्धा भवति देहादुत्करान्तिः 

मराप्ता न देडिनः। अपि च चचवचष्टी वा मृद्खा वाऽन्ेभ्यो 

वा शरौरदशेभ्वस्तम॒त्करामन्तं प्राणेाऽन्त्रामति प्राणमनत्करामन्तं 

सवं प्राणा अनूत्क्रामन्ति" इत्येवमविदददिषयेवु सप्रपच्चमुत्र- 
मणं संसारगमनच्च दभयिला दतिन् कामयमानः" इत्युपसं- 

त्याऽविदत्कथां च्रयाकामयमानःः इति वयपदिश्च विद्धांसं 

यदि तदिषयेऽप्यत्रान्तिमेव प्रापयेद्समञ्स एव व्धवदशः 

स्यात् । तस्माद विद्दिषये प्राप्तये ग॑त्यत्करान्ये विददिषये प्रति- 

~~~ 

दय्थः। उच्छयति बाद्यवायुपुरुणादङते, चखाश्रायति खांभेरीवच्छन्दं 
कसातीत्यथः। येषां पञच्चमीपाठस्तेषां यद्यपि देहिनः प्राधान्यं तथापि 

रेह दरह्िनारमेदात् तस्मादिति ददं पराग्टश्य तदपाद्ान रख्वोत्का- 

न्तिप्रतिषचेध इति ब्यास्येयं। तत्सामान्यादुक्तश्चव्ास्य पाठस्येकाथत्वा- 

दिति योजना| इदानीं कारवपाठस्यान्गणयमादइ। येषान्त षणोपाढ 

इति सम्बन्धविप्राषाकाङ्गायां भाक्ता प्राणानां भागापकरणत्वविशषोाऽ- 

चेव प्राणमयो मनोामयः डति पवश्चव्यक्ता ग्राह्यः न ए्खान्तरस्थ- 

मपाद्ानत्वं ग्राह्य जीवादुत्कान्तेरप्राप्तयाः प्रतिषेधायोागादता वि 

इतसम्बन्धिप्राणानां उत्कान्त्यपादानापेच्तायाच्चच्तरटावाम्द्गा वल्युक्तद- 

प्रदेशा खव ग्राद्याःतचाचायमथेः तस्य विदुषा भोागापकरगात्मका 

प्राणाः देदप्रदेषेभ्यो नोत्क्रामन्ति इति, रखवच्च प्रापत्क्! न्तिनिषेधाधत्व 



[अ०8७।पा०२्] षाङ्र नद्य रूचभाय्ये | ९९.०९ 

षेध इत्येवमेव व्याख्येयं व्पदे शाथंव्लाय । न च ब्रह्मविदः 

सर्वंगतब्रह्मात्मश् तस्य प्र्तोणकामकमण उत्कान्तिग॑तिवापपद्यते 

निमित्ताभावात् अच ब्रह्म समन्ते" दति चेवंजातोयकाः 
नतचा गन्युत्कान्त्योरभावे खचयन्ति॥ 

सयते च।॥१४॥ 

सय॑तेऽपि च महाभारते गन्त्कान्योरभावः। 

“सर्वभ्ड तात््भ्तस्य सम्बणग्डतानि पश्यतः । 

देवा अपि मागे मुद्यन््यपदस्य पदैषिणः" ॥ इति । 

ननु गतिरपि ब्रह्मविदः स्यते शकः किल वैयासकिर्मुम्- 

सुरादित्यमण्डलमनिप्रतखे पिता चान॒गम्याह्ृता मा दति 

म्रतिग्ुश्राव' दति । न, सशरीरस्येवायं योगवलेन विशिष्टदेशप्रा- 

तिपूवेकः शरीरोत्सगे इति द्रष्टयं, सर्व्धतद् खलाद्युपन्यासात्, 

न शरीर गच्छन्तं सवग्डतानि द्रष्टुं शक्तयः । तथा च तरै. 

वेापसंहतम् । 

श्रकस्तु मारुता च्छरोघ्रां गतिं छलाऽन्तरि चगः । 

दशयला प्रभावं सं सर्वश्रतगताऽभवत्॥ इति । 
~ 

वाक्यस्येति स्वै चतुरखं। अपि चेति स्प्रदाथं | सम्बगात्मभावेन 
भतानि पश्यतः अपदस्य प्राप्यपदरद्धितस्य पद्षिणेा दवा खपि माग 

मदयन्ति मागः न जानन्ति तदभावादिति सख्मतियाजना। स्मत्यन्तर- 

विसाद शङ्कते, नन गतिरपौति। सगुणविद्याबलेनेषा गतिरिति 

परिहरति ! सश्रीरस्येति | नन र्ता 'तयोद्धमाय्नम्टतत्वमेति,, 

सवेनान् ब्रह्य गमवति' इव्यादिश्रुतीनां का गतिस्तच्राद । गतीति ॥ 
7 ४ 

र 
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तस्म्ादभावंः परब्रह्मविदोा गल्युक्तान्त्योः। गतिश्रुतीनान्तृ वि- 
षयमपरिष्टाद्माख्याखखामः ॥ 

लानि परे तथा दाद । १५॥ 

तानि पुनः प्राणएशब्दादितानोद्धियाणि ग्डतानि च पर- 

ब्रह्मविद स्तस्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलोयन्ते। कस्मात्, तथा 

च्या श्रुतिः, “एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षाडश कलाः पर- 

षायणाः परुषं प्राप्याऽस्तं गच्छन्ति" इति। ननु "गताः कलाः 

पञ्चदश प्रतिष्ठाः दति विदद्विषयेवापरा श्रुतिः परस्रादा- 

त्मनोऽन्य्राऽपि कलानां प्रलयमादस्म। न, सा खलु व्यवदा- 

रापे्ा पायिवाद्याः कलाः प्रथिव्यादीरेव खप्रकतीरयपि- 

खन्ति दति। दतरा तु विद्धतप्रतिपत्यपेत्ता छृतं कलाजातं 

पर ब्रह्मविदा बद्व सम्पद्यत दति तस्माददषः॥ 
~+ 

तानि परे तथा द्याह | पुव गतिनिधेन विदत्कलानं 

घ्राणादौीनामचव लय उक्तः तम॒पजीवय स किं तत्तत्कलाप्रछतिषु एथि- 

व्यादिषुं स्यादुत परमात्मनीति आतिदयद्श्नात् संश्रयः कायेः। तच 
साच्तात् प्ररुता विकारलय इति न्यायानग्टदहीतया "गताः काला 
इति त्या पृवपच्तमग्रे वदन्नादा सिद्धान्तमाह तानीति। यथा 

नद्यः समदं प्राप्य लीयन्ते खवमेवास्य परितः सवच ब्रद्यब्रद्धरिमा 
प्राणश्रद्धाद्याः पुरुषायणाः पुरुषे कल्पिताः पुरुषमेव ज्ञेय प्राप्य लयं 
गच्छन्ति इत्यथः मनप्राणयोरेकीकरणेन कालानां पञ्चद् त्वं | 
प्रतिष्ा डति दितीयाबडवचनं| खस्य प्रक्तीः एथिवयाद्याः इत्यथैः 
वस्तगत्या विद्धतद्च्छा परमात्मनि कलालयेऽपि लाकटश्छा प्रतिषटासु 

लयाक्तिरविरूद्धा, तथा च कलाखप्रछतिषु विलाप्य ताभिः सद 
पुरुषे लीयन्ते डति ्रतिद्यतात्पयं। 
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अविभागो वचनात् ॥ १९ ॥ 
स॒ पृनविदुषः कलाप्रलयः किमितरेषामिव सावशेषो 

मवत्यादाखिन्निरवगरेष इति । तच प्रलयसामान्याच्छक्नव- 

शेषताप्रसक्ता नरवोति अविभागापत्तिरेवेति) कुतः, वचनात् । 

तथा हि कलाप्रलयमुक्ता वक्ति भिद्येते तासां नामरूपे परुष 

द्त्येवं प्राच्यते स एषोऽकलोाऽग्टता भवतिः इति। अ्रविद्या- 

निमित्तानाञ्च कलानां न विद्यानिमित्ते प्रलये सावरेषतेापप- 

त्तिः। तस्मादविभाग एवेति ॥ 

१ र ह 
तद्ाकेऽ्यज्वलनं तत्प्रकाशितद्यारा विद्यासामथ्यात् 

तच्छषगल्यनृरसृतियेगाच् ददानत: 
शताधिकया ॥ ९७ ॥ 

समाप्ता प्रासङ्गिको परविद्यागता चिन्ता, सम्पति वपरविः 

द्याविषयामेव चिन्तामनुवतेयति। समाना चाल्युपक्रमादि- 

इद विदुषोरुत्रान्तिरित्युक्तं तमिद्ानों शख्त्युपक्रमं दशंयति। 

अविभागे वचनात्। उक्तलयमुपजीवय लयस्य देधाद शनात् संर य- 
माद । स पनरिति। मक्यसिद्िस्तत्सिद्िश्ेव्यभयच पलं, अवष्नघा 
मलकारगे शत्तयात्मना सथितिः पनजन्मयेग्यतेत यावत्| विमतः कला- 

लयः सावश्ेषः कलालयत्वाच्न सुषुत्िवदिति पुवपत्तः| विमता निरव- 
षषः विद्याकछलतत्वात् रज्वा विद्यया सपलयवदिति वुक्तयपेतञ्रव्या सि- 
डान्तयति । ब्रवीतीति । नामरूपे शत्यात्मके अपि भिद्येते स्व्यर्धः।| 

तदोकोऽग्रज्वलनं | रटतमागस्यापक्रमा नाडीप्रवेश्नियमस्तं वक्तं 

इचभागव्याख्याद्ारा अधिकर्णविषयमादइ। तस्येति । स मम. 
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११०४ रल्नप्रभाभासिते | [ख०8।पा ०२] 

"तस्या पसंदतवागादि कलापस्याखिक्रमिषते विज्ञानात्मन चाक 

श्रायतनं हद्यं स एतास्तेजामाचाः समभ्यादद्ानोा द यमेवा- 

न्ववक्रामति' [को०उ° ] दति श्रुतेः तद ग्रज्वलनं, तत्पूविका चल् 

रादिख्ानापादाना चोत्कान्तिः श्रयति “तस्व ई तस्य द यस्यागरं 

भर्योतते तेन प्रद्यातेनेष आत्मा निक्रामति च्चा वा मूद्धा 

वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेओेभ्यःः इति। सा किमनियमेनेव विद- 

द् विदुषोाभंवति अथास्ति कञ्चिदिदुषो व्शिषनियम इति 

विचिकित्धायां अ्रत्यविशेषाद्नियमप्रा्तावाचष्टे। समानेऽपि 

दि विददविदुषेडंदयाग्प्र्योतने तत्मकाशितद्रारवे च मूड 

स्थानाद्व विदान् निक्रामति स्थानान्तरेभ्यस्ितरे। कतः 

विद्यासामथ्ात् । यदि विद्धानपोतरवद्यतः कुतखिदेददेशा- 

द्त्करामेननेवेात्छषटं लाकं लभेत तचानथिकेव विद्या खात्, 
तच्छेषगत्यनरूतियागाच । विद्यागेषष्डता च मूञन्यनाडो- 

सम्बद्धा गतिरनुश्ोलयितव्या विद्याविशरेषेषु विदिता तामभ्व- 

स्वंस्तयैव प्रतिष्ठते दति यक्तम् । तस्माद्द् यालयेन ब्रह्मणा 

स्तेजामाचा इन्चियाणि तस्य हदयस्याग्रं नाडीमुखं तस्य ज्वलनं 
भाविफलस्फरणं प्रद्येःतनाख्यञ्चच्द्धो वेव्निमवखतेस्तयोाद्धंमायन्निति 
विष्रेषश्रुतखच संशयः, किम॒पासकोऽप्यनृपासकवत् येन केनचिद्टारेण 
निगच्छति उत मद्धन्यनाद्यवेति, अच पवपच्ते विद्यारृतातिष्या- 

सिः, सिडान्ते तत्सिद्धिरिति विवेकः| वचनाद्विभागवद्नियम 
डति प्राप्ते सिडान्तयति। खआाचद्ध डति । येन कनचिन्मागण निग. 

तस्याऽपि ब्रद्यलाकपाप्ता विद्याश्षत्वेन मागानस्मतिविधेः केवला- 

टृद्ायत्व स्यादताऽन्वहं स्मतनव मागण गमनं यक्तामिति भावः। 

इदे ब्रह्म विश्द् नानाविधा अन्या नाद्यो अन्येवामित्ययः। स॒धुन्ना- 



[०8|पा०्र्] प्रा इर ब्रद्य खचभाष्ये । ११०५ 

समुपासितेनानुग्रहोतस्द्भावमापन्ना विद्रान् मूद्खन्ययेव एता- 

धिकया शतादतिरिक्रया एकशततमया नाद्या निक्रामति 

दइतराभिरितरे। तथा डि इहारदविद्यां प्रक्त्य समामनन्ति, 

शशतद्चेका च हद यस्य नाद्यस्तासां मूद्धानमभिनिः तैका । 

तये द्धं मायन्नऽग्टतत्मेति विष्वङ्न्या उत्क्रमणे भवन्ति॥ दति, 

रष्सयनृसार) ॥ १८ ॥ 

अस्ति *“द् दरोाऽसिनन्तराकाशः दति दादविद्या श्रय यदि- 

दमस्मिन् ब्रह्मपुरे ददर पृण्डरीकं वेश्म" इत्युपक्रम्य विदिता । 

तत्क्रियायां चथ या एता द्यख नाद्यः" दृत्युपक्रम्य सप्रपञ्चं 

नाडोरग्सिसम्बन्ध मृ्वोक्तं “अय यतचेतदसखमाच्छरीरादुलाम- 
त्ययेतैरेव रभ्मिभिर्द्ध॑माक्रमतेः द्ति। पनचोक्तं तयोद्ध- 

मायन्नऽग्डतलमेतिः दति । तस्मात् शताधिकया नाद्या निक्रा- 

मन् रश्प्रनुसारी निच्रामतोति गम्बते, तत् किमविशेषेरेवाड- 

नि रात्री वा चिचमाणस्य रभ्ययनसारित्वमादेाखिद दन्ेवेति 

ख्या नाडी दयात् निगंता दच्तिगतालकग्ठाधस्तननासिकामवष्यभि- 
त्तिदारा ब्रद्मरन्धं प्ाप्ना सयैरशिसिभिरेकीछता ब्रद्यलोकमागं उपा- 
सकस्येति स्थितम् ॥ 

रुष्म्यनुसारो | परकरण्राघनपूवेकमपासवास्य रष्न्यनुसारित्वं वि- 
घयमादइ । अस्तीव्यादिना । अथ प्रारब्धान्ते खतदुत्कमगं यथा स्याद 
तदा रख्तेरेव नाडीसम्बन्धेरस{सिभिरत्ामतो्यथः। अचर सम्बन्धस्य 
कालविरघाश्चवणादाचौ र्म्यभावाच संशयमादइ। तत्किमिति। 
पुवाज्तनाडीसम्बडरष्सो नामचापजीव्यत्वात् सङ्गतिः। पवंपत्े राच 

# द्दराऽस्िनब्रन्तराकारे दति वधं नास्ति। 



१९१०६ रलपभागभसिते। [अ०8।पा०र२] 

संशये सत्यविशेषश्रवणाद् विगेषेणेव तावद्र वनुसारीति प्रति- 

ज्ञायते ॥ 

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद् दभावित्वात् 
दशयति च ॥ १९ ॥ 

श्रस्यदनि नाडीर श्सिसम्बन्ध इत्य नि गटतस्य स्याद्र ् णवन्- 

सारिलंरात्ा तु प्रेतस्यन स्वात्, नाडीरभ्सिसम्बन्धविच्छेदा- 

दिति चत्, न, नाडोरश्सिसम्बन्धेसय चावददभाविलात्, चाव- 

देदभावो दि भिराकिरणएसन्यकः। द्शंयति चैतमयें श्रतिः 
च्रमुश्मादादित्यात् प्रतायन्ते ता ्रासु नाडोषु प्ता श्राग्यो 

नाडोग्यः प्रतायन्ते ता च्रमुञ्िननादिल्ये खटप्ताः' इति । निदाघ- 

समये च निशाखपि किरणानुठृन्तिरुपलभ्वते, प्रतापादिकायं- 

दशंनात्। स्तकानुदत्तेस्तु दुलंच्छलग्टलन्तररजनीषु शेभिर- 

सविव दुदिनेषु। “्रदरेवेतद्रात्र विदधाति इति चैतदेव 

दभेयति । चदि च रातौ प्रेतो विनैव रश्मवृनसारेणेद्धं आ- 

ग्टतस्य रश्सिपराल्यथं दयादवप्रतोच्ताऽत्ति, सिदान्ते नास्तीति मत्वा 
सिडान्तं प्रतिजानीते । खविश्षेणेति ॥ 

पुवपतच्तवीजमुपन्यस्य दरूषवति। निश्रोव्यादिना। शिर नाद्यः 
प्रजायन्ते विस्त्ता भवन्ति खकः सम्बद्धाः। श्रुतसम्बन्धस्य रात्रो 
सत्त्वे युक्तिमाह । निदाघेति । तदि हेमन्तादि राचिष्ोष्णयोपलच्धिः 
स्यादिव्यत चऋादइ। स्ताकेति। सविता रात्रावप्यहदंधातीति धार- 
गाभिधानं स्तोकरप््यनृदत्यभिपायमेवेव्यर्थः। किच्च यद सच 
म्रतस्य रुभ्सियोगं विनेवोदधगतिः स्यात् तदा रश्सिश्नतेदिवाग्टत- 
विवयतवा सङ्खोचः स्यादरद्धगत्यभावे च विद्यायामप्रत्तिः स्यात्। 



[अ०६।पा०२्] एङसत्रद्मद्चभाव्ये । ११०७ 

कमेत रप्यनुसारानयथक्यं भवेत् । नद्येतदिगिव्याधोचते यो 

दिवा मेति सरश्ोनपेच्छेाद्धंमाक्रमते यस्त॒ राच साऽनपेच्छ 

वेति। चरथ तु विद्वानपि राचिप्रायणाऽपराधमातेण नोद्खं 

्राक्रमेत पाक्चिकफला विद्येति श्रप्रटृत्तिरेव तसां खात्, ष्ट्य 

कालानियमात् । च्रथापि राचावुपरताऽहरागममुदीक्तेत। 

रहरा गमेऽप्यस्य कद्ाचिद्रण्डिसन्बन्धादे शरीरं खात्, पाव- 

कादिसन्यकात्। “स यावत् चियेन्मनस्तावद्ादित्यं गच्छति 

दति च श्रतिरनुदीत्तां दभंयति। तस्माद विशेषेणेवेदं राचि- 
न्दिवं रश्मवुनुसारिलं॥ 

अतश्चायनेऽपि ट्क्तिणे । २०॥ 

"अत एवेादीक्वानुपपन्तेः, च्रपाक्चिकफलवाच विद्याया 

्ननियतकाललाचच ग्टव्योदंक्तिणायनेऽपि भिचमाणे बि- 
दान् प्राप्नोत्येव विद्याफलम् | उत्तरायणमरणप्राशस्यप्रसि- 

द्ेर्भी शरस्य च प्रतीच्ादभनात् श्रापूयमाणपक्ता्ान् षडुद ङः- 

तिमासान्तान्" इति द श्रतेरपेक्ितव्यम॒त्तरायणमितीमामा- 

न च प्रतीच्तयेाद्धगतिरिति वाच्यं, रप्म्यदयात् प्राग्दहद्ाहे प्रतीत्ता- 

बेयश्ापाताद् परतीत्ताञखतिविराघाच। तस्मात् यदा कदाचित् म्रतस्य 

रुसप्राघ्या कटिति ब्रद्यलाकप्ाक्चिरिति सिम् ॥ 

र्वं द्च्तिणायणे म्तोा विदान् विद्याफलमाप्राति न वेति 
विद्याया निव्यवतफलखतरुत्तरायगप्राश्स्यशास््ाच सन्देहे पवाक्त- 

तूनतिदिशएति | खतश्वायनेऽपि दरत्तिणे। पवपच्तमाश्द्खयापनदति। 

तरव चापेच्ानुपेति वभे का०। 



११६०८ रत्न प्भाभासिते | | ० 2 ।पा०२ | 

शङ्धामनेन खचेणापनद्ति। प्राशसयप्रसिद्धरविद्धदिषचा। 

भीद्स्य लत्तरायणप्रतिपालनमाचारपरिपालनाथं पिदप्रसा- 

दलब्यखच्छन्दखलुताख्यापनाथंञ्च। श्रतेस्वथं व च्छति श्राति- 

वादिकास्त्िङ्गात्' दति। ननु च- 

"यच काले तनादृत्तिमात्तिञ्चेव योगिनः । 

प्रयाता यान्तितं कालं वच्छामि भरतवषंभः॥ दइति- 

प्राधान्येना पक्रम्याऽदरादिकालदिशेषः रतावनादत्तये निच- 

तः, कथं रात्र दिणायने वा अचाताऽनाद्त्तिं याचा- 

दिति। अचराच्यते॥ 

यगिनः प्रति च सरयैते सातं चेते ॥ २९॥ 
योगिनः प्रति चायमदरादिकालविनियोगाऽनादत्तये 

सर्यते। समते चेते योागसाद्ये न ओते। अता विषयभेदात् 
म्रमादविर्रेषाच नास स्मारतस्य कालविनियागख ज्रतेषु वि. 

ज्ञानेष्ववतारः। ननु- 
-- 

उत्तरायणेत्यादि ना । अच्ानामुत्तराये दैवान्मरण्ेत् प्रशस्तमिलयभि- 

ज्ञामिवन्दनरूपाचारपरिपालनाथं भीष्मस्य प्रतीच्यान् षण्मासानिति 

खअतिस्तत्तरायणदेवतापरेति वच्छते | तथाच दवतायाः सदा सत्वात् 

विद्यया द्च्तिणिवनकालेऽपि तत्राप्तिरविरुूडंति भावः| स्मृतिबलात् 

कालप्राधान्धं शङ्कते। ननु चेति॥ 

चतद्इरादयपासकस्यास्माभिः कालानपेच्चाक्ता, स्मात्तयोगिनान्तु 
कालापेच्ता स्मता बध्यत इत्यविराधमाइ। यागिन इति। योगी 

द्इराद्यपासक रव रत्यक्तः किं नस्छादित्यत खाह। समातं चेति। 
भगवद्ाराधनबद्ययाऽनट्ितं कम् यागः अनाशितः कमफलं कायं 

कमकरो{तियः। सस्न्यासीचयागोच' डति स्मत घारणापू वको(ऽकट - 



[अ०8।पा०२] शाङ्र त्र्य खचभाय्ये। १३. 

'अनिच्यातिरडः प्रणक्तः षएमासा उत्तरायनं। 

धूमे राचिस्तया ष्णः षण्मासा द्किणा यनं '॥[मनु°] दति च 

शओओतावेव देवयानपिदयाका प्रत्यभिज्ञायेते रतावपौति। 

उच्यते। "तं कालं वच्छामि' इति खता कालग्रतिज्ञानात् 
विरोधमाश्द्ायं परिहार उक्तः यदा पुनः सुतावपि 

अन्याद्या देवता एवातिवाडिक्ये गह्यन्ते तदान कखिदिरोाध 

द्ति॥ ं 

दति शओ्रीमच्छारौरकमीर्मांसाभाखे श्रोमच्छङरभगवत्- 
पादल्लता चतुयाध्यायख्छ द्वितौयः पादः। 

त्वानुभवः साह्यं, 'डच्ियाणीद्धिवाथैवु वतन्त इति धारयन्” इति स्म्तेः। 
नन अतिसमनयाभिन्रा्थत्मयक्तं प्रत्यभिन्नाविरेधदिति शङ्कते। 

नन्वयिरिति | काला््रह्िणं प्रति भित्राथेत्वमक्तं । यदि तु श्राताय- 

प्र्यभि्यः कालश्रब्दा दवतापरस्तद्य काथमवेति समाध्यथः | तस्मात 

विद्यासामण्याव सवेदेव दिदंगतस्य उपासकस्य फलप्राक्भिरिति 

सिद्धम ॥* ॥ 

+ श > 

डति ओीमत्परमद्ंसपरित्राजकाचायं ओोगिविन्दानन्दक्ता श्रीम- 

च्छारीरकमोमांसावाख्यावां माष्यरनप्रभावां चतु्ाध्यायख दितीवः 

प्राद्ः॥ °॥ 



अम् परमात्मने नमः। 

गण (1 - 

भृ कः 

अचिरादिना तत्प्रथितेः ॥ ९॥ 

आल्युपक्रमात् समानेत्वा न्िरिव्युक्तं । तिस श्रुत्यन्तर - 

व्वनेकधा शरूयते । नाडो र्िसन्न्ेनैका “्रथेतरोव रशिभिरूङ् 

क्रमतः इति अ्र्चिरादिकैका *“तेऽचिषमभिखमवन््यव्विषोा- 

ऽदः इति । स एतं देवयानं पन्थानमापद्या्चिलाकमा गच्छति, 

दूत्यन्या। "यदा वै पुरुषऽखंगल्लोकात् प्रेति स वायुमागच्छति' 

दूत्यपरा।!खर्यदारेण ते विरजाः प्रयान्ति' दति चापरा। तच सं- 

श्रयः, किं परस्यरं भिन्ना एताः तयः किंवैङ्तैवानेकविशेषणेति। 

तच प्राप्न तावद्भिन्ना एवैताः खतय इति, भिनप्रकरणस्ित- 

ॐ ब्रद्धे नमः | 

खवं उत्क्रान्ति निरूप्य तत्साध्यं माभ गन्तव्यञ्च निरूपयितुं पाद्- 
मारभते। अचिंरादिना तव््रथितेः। टत्तानुवादपूवेकमाद्याधिकरणस्य 
विषयं मागंमादइ। खादतीति । विस्जा विरजसः निष्यापा इत्यः 
खतिविप्रतिपत्या संभ्यः। पव यदा कद्ाचिन्मतस्याऽपि फलप्राप्षिरुक्ता 

तदत येन केनचिन्मागण गतिरिति प्वेपच्तफलं विकल्पः, सिडान्ते 

मागक्यमिति विवेकः। उपासनाभदात् तच्छषत्वेन ध्येयानां मागाणां 

भेदः, ख्वकाराच | किञ्च मागभेदे सत्यसादयं मागस्वरया प्रापक 

# तेऽचिंरभौति वधै° का०। 

क र 



[ख०8।पा ०३] शाङ्गरब्रद्यखचभाय्ये। १९९१ 

लाद्धिन्नोपा्षनशेषल्राच। अपिच ्रयेतेरोव रस्मिभिः दत्यवधा- 

रणमचिराद्यपेच्तायामुपरध्येत, लरावचनञ्च पोद्योत ख यावत् 

लिेन्मनस्तावदादित्यज्ञच्छति' दति । तस्ादन्योन्यभिन्ना एवैते 

पन्थान दत्येवं प्राप्रेऽभिदश्डे) अ्र्सिरादिनेति। खवा ब्रह्म 

भेशरचिंरादिनेवाष्वना रंदतीति प्रतिजानोमदे । कुतः, तत्- 

प्रथितेः। प्रथितो देष मागेः सवषां विदुरषां। तथादि पञ्चापि 

विद्याप्रकरणेशये चामो अरण्ये खद्धां सत्यमृपासते"दति विद्यान्तर- 

शौलिनामय्यविरादिका तिः श्रावयते । स्यादेतत् याखु विद्यासु 

न काविद्गतिर्च्यते ताखेवेयमचिंरादिकोापतिषटर्ता, वाखुल- 

न्यान्या श्रायते तासु किम्विराद्याश्रयणमिति। च्रचाच्यते, 

भवेदेतदेवं यद्यत्यन्तभिन्ना एवैताः तयः स्यः, एकव वेषा ति- 

दरनेकविगेषणा ब्रह्मलोकप्रतिपादनो क्रचित् कनविदिशे- 

षणनापलदितेति वदामः, सव॑तरैकदेशप्रत्यभिज्ञानादितरे- 

तर विशेषणविशेव्यभावेपपत्तेः। प्रकरणमेदेऽपि तु विच्येकले 

भवतोतरोतरविशेषणापसंदहारवद्गतिविकेषणानामप्युपसंदारः । 

---------~ 

इति यक्तं न मार्गे इत्यः | उपासनामेदऽप्येपास्यब्रद्येकयवत् मार्गे- 
क्यं अविरुद्धमिति स्िडान्तवति । खवमिति। तस्य मामस्य प्रसिडत्वा- 

दिति देत्वयः। ये चेत्यविष्रवश्चतिरञखतमतिविद्यािषयेति मागभेद 

श्रङ्कते | स्यादतदिति। रकस्येव मागंस्यानेकान्यग्न्यादीजि विशषणानी 

व्यक्ते लाघवात् न मागभेदः प्रत्भिन्ञानाच॑ति समाध्ययः| गन्तवयक्य 

विद्णोति। तथादीति। परावता दोघायुके डिर्णखगभस,परादौघा 
समाः संवत्सरा वसन्ति कायं ब्रद्यणा याजितः स्वं जयः यदि 
वया्षिः तां लभत दव्यर्थः। रवं गन्तदरैक्यवत् प्र्भिच्ाया माक 

76५ 2 



१९१९२ रल्नप्रभाभासिते। [अ०8।पा०३्] 

विद्याभेदेऽपि गत्येकद् श्रत्यभिज्ञानाङ्न्तव्ाभेदाच गत्यभेद 

एव तथादि "ते तेषु ब्रह्मलेकेषु पराः परावता वसन्ति तस्िन् 

वसति शाश्वतीः समाः, सखाया ब्रह्मा जितियोा व्यष्टिस्तां जिति 

जयति तां व्यष्टिं यद्रुते, तद्य एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह चयणानुविन्द्- 

ति' दति [कौ०ड०] च तच तच तद् वैकं फलं ब्रह्मलेाकप्रा्चिल- 

णं प्रद् श्देते। चच्वेतेरेवेत्यवधारणएमविंराद्याश्रयणरेन स्यादिति, 

नेष दाषः, रश्सिप्राततिपरत्वादस्य। न द्येक एव शब्दा रश्लींख 

ग्रापयितुमरति, ्रविरादींख व्यावत्तयितुं । तस्माद्र श्सिषन्बन्धे 

रवायमवधायते दति द्रष्टयं। तरावचनं विरा द्यपेच्ताया- 

मपि चेष्यायलान्नोापरुष्यते यथा निमिषमात्रेणाच्रागम्यत इति। 

अपिच च्रचैतयाः पानं कतरेण च नति मागंदयन्रष्टानां 

कष्टं ठतोौयं खानमाचच्ारा प्द्याणएव्यतिरिक्तमेकमेव टरेव- 

यानम्िरादिपवाणं पन्थानं प्रययति। श्भुयांसि चार्बिरा- 

दिश्रतैी मागेपवाणि, श्रस्योयांसि न्यच, श्यसाञ्चानगण्ये- 

नाल्पोयसाञ्च नयनं न्याय्यमित्यताऽपि श्रचिरादिना तत्- 

प्रथितेरित्यक्तं ॥ 

रि 111 --- ~~~ 

नियत् परकरणभेद्ाऽप्रयाजक इत्यक्त सम्म्यवकारे त्वरावचनयोा- 
गतिमादइ । यल्तिव्यादिना। राचोा स्पदरप्रभ्यभावात् विद्वो रश्म्ययोा- 
गप्राप्ता तच्िरासाधं खवकारो नान्यव्यादत्त्यर्थः। यथया लाकिकमार् 
विलम्बस्तया अचिराद् नेति त्वरावचनोापपत्तिरित्यथैः। मागेक्ये. 
लिङ्माद | अपि चेति। खुभमागबाड्कल्ये टतीयस्थानोक्तिनं स्या- 
दिति भावः। उन्तरमार्गेक्येऽप्यर्चरादिनेति विशेषणे को हेतुरि व्यत 
अद | भूवसी)त॥ 



[० 8|पा० ] पाङ्र ब्रद्धखच भव्ये | १११३ 

वाय मन्दाद् विशेषविरेषाभ्यां ॥ २ ॥ 
कन पुनः सन्निेशविशेषेण गतिविशेषाणामितरोतर विश- 

षणएविशेव्यभाव दति तदेतत् सुदद्धूवाऽऽचाया ग्रथयति। स 

एतं देवयानं पन्थानमापद्याभ्चिलाकमा गच्छति स वायुलोकं स 

वरुणलोकं स दन्रलाकरं स प्रजापतिलोकं स ब्रद्यलाकः इति 

[९।द] कषितकिनां देवयानः पन्थाः पद्यते। तच्रार्चिरञ्चि- 

लाकश््डौ तावदेका ज्वलनवचनलादिति नाच सन्निवेशक्रमः 

कञथिदन्वेष्टव्यः, वायुस चि रादि बत््मन्यश्र॒तः कतमस्मिन् स्थाने 

सन्िवेशयितव्य इति । उच्यते, "तेऽचिषमभिसद्धवन्ति अचिंषा- 

ऽर श्रापू्यमाणपक्चमापुयं माणएपक्ताद्यान् षडुदङ्केति मा्सा- 
स्तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यम्"[कौ०उ०]दत्यच संव- 

त्छरात् पराञ्चमादित्यादवेच्चं वायुमभिसम्भवन्ति, कात् अवि- 

शेषविशेषाभ्यां । तथाडि स वायुलाकम'दत्यचाविश्रेषोपदिष्टख 

वायाः श्रुत्यन्तरे विशेषोपदेणे दृश्यते “चद् वै पुरषोाऽस्ाल्ञे- 

या 

उद्वां मागेस्येक्यमृपजीय पुर्वक्रममादइ । वायमन्दात्। अिरादि- 
ख्वस्मादयमनन्तर इति करमेण विष्रोव्यभाव उचते इत्यधिकरणस्य 
तात्यर्बमुक्ता विश्रेवणमाद। स खतमिति। अचाग्न्यनन्तरः पठिते वायु- 
विंषयः। स किं अचिरात्मकाम्नेरनन्तर उत संवत्सरात् पर इति 
पाठादच्छमाणविशेषश्चतेश्च संशये सि डान्तमेवोपक्रमते । उच्यत इति 
पुरुषः उप्रासकोऽस्मल्लोकादेदात् येति निर्गच्छति तस्मे प्राप्ताय पुरू- 

षाय स वायुस्तच स्वात्मनि विलजिद्धीते द्रं करोति, तेन वायुदत्तेन 
रश्चक्रच्छित्रतुल्येन द्वारणोद्धमादित्यं गच्छति डति श्रुत्यथैः। इदानीं 



११९९ रलपभाभासिते। [अ०९।पा०] 

कात् प्रेति स वायुमागच्छति तख स तच विजिदीते यथा रथय 

चक्रस्य खण्डन स ऊद्धं च्राक्रमते स श्रादित्यमागच्छतिः इति 

[कोा°ख °] एतस्मादादित्यादायेः पववद नादिशेषारन्दादि- 

त्यनयेरन्तराले वायुनिंवेशवितव्यः। कस्मात् पनरे: परलदभ- 
नाद्धिशेषाद विंषोाऽनन्तरं वायुनं निवेश्यते। नेषोऽस्ति विशेष इति 

वदामः । ननूदाहइता श्रुतिः “स एतं देवयानं पन्धानमापद्या- 

भ्रिलाकमागच्छति स वायुलोकम्" दइति। उच्यते, केवलाऽच 

पाठः पोवापर्चणावख्िता नाच क्रमवचनः कलिच्छन्दाऽस्ति। 

पदाथापदर्शनमाचं च क्रियते “एतद्चेतञ्च स गच्छति, इति। 

तरच पुनवायुप्रत्तेन रथचक्रमाचेण दिद्रणाद्धं ्ाक्रम्यादि- 

त्य मागच्छ ती त्यवगम्यते क्रमः । तस्मात् खक्तमविशेषविरेषाभ्वा- 

भिति । वाजसनेयिनस्तु 'मासेभ्या देवलाकं देवलाकादादित्यं 

दति समामनन्ति, तच्ादित्यानन्तयाय देवलेाकाद्राचमभि- 

सम्भवेयः। वायुमब्दादिति तु कान्दोाग्यश्रत्यपेक्तयाक्तं। का- 

न्दाग्यवाजसनेयकयास्वेक च देवलका न विद्यते परच संवत्स॒रः, 

--*~---~ ~~~ ~~~ 

पुवंपच्तमाद। कस्मात् पुनरिति। पाठबलादचिंघोऽनन्तरो वायुरसित्यथः। 
काघोतकिनां पाठमाचं, न कमविष्रोषवाचो कश्िच्छन्दाऽ्ति। कारवा- 
नान्तु तनेव्यद्धै इति च शब्दाभ्यां क्रमनिखखयात् पाठबाध इति सिद्धा- 
न्ताः । च्यस्वचिंरादिमागे कान्द ग्यस्ये संवत्सर्पाठयोरन्दात् परत्व, 
वाजिश्ुतिष्ये तु संवत्सरस्याश्तेः वाथमब्दात् परो वावृरित्यत आइ । 
वाजेति। तदि देवलाकादायुमिति खचरं स्यादिद्यत अद । वायुम- 
व्दादिति त्विति । संवत्सरस्य मासावयवित्वात् मासानन्तयं संवत्सरात् 
पररा देवलेकस्ततः प्ररो वायुवायाः पर आदिद डति ्रुतिदये कमे- 



[अ०४.पा०३् षा र ब्रह्य खच भाष्ये | १९१.५ 

तच अतिदचप्रत्ययाद्भावणुभयच ग्रथितव्यो, तत्रापि माससम्ब- 

न्धात् संवत्छरः पूवे: पञ्िमे देवलोक इति विवेक्तव्यं ॥ 

तडितिएऽधिवर्णः सम्बन्धात् ॥ ३ ॥ 

श्रादित्याचनद्रमसं चन्द्रमसे विद्युतं" इत्यस्या विद्युत उपरि- 

ष्ठात् वरूणलाकभित्ययं वरुणः सम्बध्यते। अस्ति दि सम्बन्धा 

विद्युडरूणयोाः। “यद् दि विशाला विद्युतस्तोत्रस्तनितनिचोषाः 

जीमूतादरेषु म्रनृत्यन्ति अथापः प्रपतन्ति विद्योतते सन- 

यति वषिंव्यति वाः दरति च ब्राह्मणं, अपाञ्चाधिपतिर्बरूण 

दति श्रुतिरतिप्रसिद्धिः। वरूणादाघोद्ध प्रजापत स्थानान्त 

राभावात् पाठसखामथ्याच्ागन्तुकलादपि वरूणादीनामन्त एव 

निवेशः । वैशेषिकस्यानाभावात् विद्युचान्त्याऽविरादे वत्म॑नि॥ 

1 तः आ 

निष्पन्नः। तेनेति टतौयाञखत्या वायोरादिव्यपुवेत्वावगमादिति, चेतु 
वायपदः दवलाकपवकवायपरमिति खित ॥ 

खवं काषीतकिभिरग्न्यनन्तरः पठितस्य वायोः स्यानमक्ता वाय्वन- 
न्तर पठितस्य वरुणस्याचिंरादिमाग स्यानमाह। तड़िता$धिवरूण 

सम्बन्धात् | पठिता वरूणादिमागपवत्वेन सम्बध्यते न वति सन्द् हे;चि- 

घोऽदरि व्यादि पच्चम्याऽचिंरादोनां कमेय मार्गपवेतया विरुडत्वादा- 
योरिव स्थानविष्नेष्रु्यभावादलब्धेष्यानोा वरुणादिनं सम्बध्यत इति 
सिडान्तमादइ । खादित्यादिति। खयां विदयुत्वावत्वेन सम्बन्धे मान- 
माइ । विद्योतत इति | वरुणस्याबदढारा विद्यत्सम्बन्धादाशन्तकाना- 
मन्ते निवेश स्ति न्धायाच विदयुद्ानन्तयं सति यथयापाटमिद्भप्रजा- 
पत्योः कम इत्यर्थः| 
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आ्आतिवादहिकस्तल्लिङ्गात् ॥ ॥ 
तव्वेवाचिरादिषु संश्यः, किमेतानि मागं चिद्धान्यत भाग- 

ग्रमयोाऽथवा नेतारो गन्तुणामिति । त मागंलच्ण्डता 

अरविरादय दति तावत् प्राप्त, तत्खरूपलादुपदेशस्य। यथा 
हि कथिज्ञोके गामं नगरं वा प्रतिष्टासमानेऽनुभिव्यते गच्छत- 

स्वममुं गिरिं तते न्ययोधं तता नदीं तते यामं तता नगरं 
वा प्रास्यसि इति। एवसिहाप्यचिषेऽदर ङ्क अआपू्यमाणपच्त- 

मित्याद। अथवा भाग्ग्धमय एता इति प्राघ्रं। तथा डि 

लाकशब्देनान्यादीनुपवक्नाति 'अद्मिलाकमागच्छतिः इत्यादि । 

लाकशब्दञ्च प्राणिनां भागायतनेषु भाते (मनुखलाकः पि- 

दलाकोा देवलाकः' दति च तथा च ब्राह्मणं च्रहाराचेषु तेषु 
लाकषु खज्यन्तेः इत्यादि । तस्नान्नातिवाडिका अरविराद- 

य: । अचेतनल्वादपि एतेषामातिवादहिकलानु पपत्तिः । चेत- 

ना डि लाकं राजनियुक्ताः परुषाः दुगेंषु मागेव्वतिवाद्या- 

नतिवाद्यन्ति इन्येवं प्रान ब्रूमः । त्रातिवाडिका एवैते भवि- 

खवमचिरादीनां कमं निरूप्य खरूपं निरूपयति । अातिवाड्िकस्त- 

ल्िङ्गात् । चिङ्निद्शसाम्यात् लेएकण्रब्द्ा्नेढटत्वलिङ्गाच संशवः। खाद्य - 
पकच्तदयं पवेपत्तः अ्धचिंरादयोा विद्यदन्ताच्ेतना नेतारख्चामानवपुरुषेय 

नेचा सद पठितत्वादिति सिद्धान्तयति रखबमि्यादिना। बधा- 

्रत्यमानवस्यास्त नेदटरत्वं नाचिंरादौनामिति शङ्त। तद्वचनमिति 

पुरुषस्यामान वत्वं नेटत्वच्चेयभयपरत्वे वाक्वमेदः स्यःदताऽचिरादिपदै 
नतारस् खव मानवाः प्रृताः प्रकर्णबलात् विद्युदनन्तर मानवस्य नेतु 
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तुमरंन्ति | कुतः तल्िङ्गात् । तथा हि “चन्द्रमसा विद्यृतं तत् 

पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति' दति सिद्धवद्गमयिटलं 
„५ 9 [ 

दशयति। *यावदचनं वाचनिकमिति न्यायात्, तदचनं तदि- 

षयमेतो पचीणमिति चेत्, न, प्राप्तमानवतनित्तिमाचपरत्वा- 
दिशेषणस्य। यद्यचिरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राप्नास्ते च 

9१५ ॥ 0, क, 

मानवास्तता युक्तं तज्निटत्यथ पृरुषविश्षणएममानवे इति। 

नन् लिङ्गमाच्रमगमकं न्यायाभावात् । नेष रोषः ॥ 

उभयनव्यामोाद्ात् तत्सिडेः॥ ५॥ 
ये तावद््चिरादिमागगास्ते देहवियोागात् संपिण्डितिक- 

रणग्रामा दत्यखतन्लाः श्रचिंरादोनामप्यचतनत्ाद्सखवातच्यं 

दत्यताऽचिराद्यभिमानिनखेतनादेवताविवेषा अतियाचा्यां 

नियुक्ता दति गम्यते। लोकेऽपि दि मत्तमूच्छितादयः रंपि- 

ण्डितिकरणग्रामाः परप्रयुक्रवत्मोना भवन्ति । श्रनवस्थित- 

त्रादष्य्चिरादौनां न मागंलक्षएत्रोपप्तिः। नहि रातौ 

प्रतस्यादःखरूपाभिसम्भव्र उपपद्यते। न च प्रतिपालनमस्ति 

दृतयुक्तमधस्तात् । भ्रुवलात् देवतात्मनां नायं दषो भवति। 

प्रात प्रकरणप्राप्तनेटत्वान्वादेनामानवत्वमनेक्मेव प्रतिपाद्यत इति 
वक्तव्यमित्याह ¦ नेति। नेद प्रकरणानङ्गेकारे मानवः पुरूषो गमय- 
तोति वाक्यं भिद्येत अमानवत्वं नेट त्वस्याप्यप्राप्तेरिति भावः। नेत्वा. 

नवादलिङ्स्यानग्राहकन्धायपरः दतं ग्रहति | ननज्विति॥ 
यद्यनेतारोाऽचेतना रखवाचिराद्यः तदहि मागतद्रन्लारुभयारपि 

व्यामदहादन्नत्वादरूद्धगततिन स्यादतः खय प्रलयश्रून्यञ्चेतनान्तरेण नेय 

* यावदित्यादि न्यायादित्यन्तं वधे" पु° नालि । 
77 
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्रचिरादिशब्दता चेषाम्विराद्यभिमानादुपपद्यते। “्रचिंषो- 

ऽहः' इत्यादि निदे एसा तिवाडिकल्ेऽपि न विर्ष्यते । अचिषा 

देत॒नाऽदरभिसम्भरवन्ति ्रङ्धा देत नाऽऽपूयंमाणपक्मिति । तया 

च लेाकप्रसिद्धेव्वप्यातियाचिकंष्वेदेजातीयक उपदेशा दूश्यते 

गच्छ त्मिता बलवमाणं तता जयसिंदं ततः कष्णगृप्ं इति। 

अपि चापक्रमे “तऽचिषमभिसम्भवन्तिः इति सम्बन्धमाचमक्तं न 

सम्बन्ध विशेषः कञ्चित् । उपसंहारे तु “स एतान् ब्रह्म गमयति, 

दति सम्बन्धविशषाऽतिवाद्यातिवादकलच्ए उक्तः, तेन स 

एवेापक्रमेऽपोति निधोर्वते। संपिण्डितिकरण्यामलादेव च 

गन्तणां न तत भोागसम्भवः। लाकशभब्दस्ठ अनुपमुज्ानेष्वपि 

गन्तु गमयितुं शक्यते अन्येषां तन्ञाकवासिनां भागण्डनि- 

त्वात् । च्रताऽ्चिखामिकं लाकं प्रा्तोऽग्भिनाऽतिवाद्यते वायु- 

खामिकं लाकं प्राप्तो वाय्नेति योजयितव्यं। कथं पृनराति- 

वाहिकत्वपक्ले वरुणादिषु तत्सम्भवः, विद्युता दधिवरूणाद य 

उपचचप्राः । विद्यतञ्चानन्तरमाब्रह्मप्रापरैर मानवस्यैव पुरुषस 

गमयिदलं ज्रुतमित्यत उत्तरं पठति॥ 

इति लाकिकन्धायानग्रहइानसिद्धर्नढत्वसिदडरु्तलिङ्न्धायापेतमिति 
खचायः। पृवपत्तदयं दूषयति । अनवखितत्वादित्यादिना। अचिंर- 

राद नार्माशूस्त्वाजाच्याद्ा ग्टतस्य पतोच्ता नास्तोव्यक्तत्वाच न माग- 

चिद्ृत्वं भेग्यत्वं वा, द्वतात्वं त्स्थिरत्वदोाषा नास्तीव्यथः। वत्तप- 

द ष्खारस्याचिदत्वं भातीति तचा अचिषाईदहरिति। चिह्त्व- 
नटटत्वसप्रायाच वाक्वष्रघात्रिणय इत्याह । अपिचेति यदुत्तं लोक- 
षर ब्ट्द्भ्ाग्यत्वमिति त्नेत्याह। संपिर्डितेति। खचान्तर प्ह्ाति। 
कथं पुनरिति॥। 
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= = वैद्युतेनेव ततसतच्रतेः । ६ ॥ 

तते विद्युदभिसम्भवनादृद्ध, विद्युदनन्तरव्तिनेवामानवेन 
रूषेणए वरुणलेाकादिष्वतिवाद्यमाना ब्रह्मलोकं गच्छन्ति 

रृत्यवगन्तव्यं, “तान् वेद्युतान् पुरुषेाऽमानवः' स एतान् त्रह्म- 

लोकं गमयति!द्ति तस्यैव गमयिदवश्रतेः। वरुणाद यस्व तसै 

वाप्रतिबन्धेकरणेन सादहाय्यानुष्टानेन वा कनचिदनुग्रादकाः 

द्त्यवगन्तव्यम्। तस्मात् खक्तमातिदादिका देवतात्मानाऽचि- 

रादयः ईति॥ 

कायें वादरिरस्य गल्युपपन्तेः ॥ ७ ॥ 

स एतान ब्रह्म गमयति" इत्य विचिकित्छते, किं का्चं- 

मपरं ब्रह्म गमयति आहाखित् परमेवाविकूतं मुख्यं ब्रह्मेति । 

कुतः संशयः, ब्रह्मशब्द प्रयोगात् गतिश्रतेञच । तच कार्यमेव 

सगुणएमपरं ब्रह्म नवत्येतानमानवः पुरूषः इति वाद्रिरा- 

चाथ मन्यते। कुतः अरस्य गत्युपपत्तेः । अरस्य डि कायंब्रह्मणेा 

गन्तव्यलमृपपद्यते प्रदशतवात्, न तु परस्मिन् ब्रह्मणि गन्तु 

अमानव विद्यल्लाकमागता वद्तस्तनत्यथः। ्चतातु वद्यताल्ञा- 

कादित्ययः। त्या वरूणदीनां नेढत्वाभावेऽप्यनम्राहकत्वन मागान्त- 

भाव इति भावः॥ 
र [} ९, [1 ९५ न 

रवं मागे निरूप गन्तव्यं चिन्तयति | काये वादरिरस्य गत्यपपत्तेः| 

परब्रद्य गन्तव्यमिति पवपच्ते मागस्य सक्चथंता कायत्रद्धयति सिद्धान्ते 

भागार्धतेति मत्वा प्रथमं सिदधान्तमादइ। तच कायमवेति। सवगत. 

7 2 
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गन्तव्यतं गतिवैाऽवकनल्यते सवेगतलात् प्रत्यगात्मलाच्च ग- 

न्तृणं ॥ 

विंशंषितत्वाच्च ॥ ८ ॥ 

"ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलाकंषु पराः परावता 

वमन्ति" दति श्रत्यन्तरे विशेषितत्वात् कायत्रह्म विषयेव गति- 

रित्यवगम्यते। -न डि बह्वचनेन विशेषणं परस्मिन् ब्रह्मण्यव- 

कल्यते। कायं त्रवस्थामेदोपपन्तेः सम्भवति बद्धवचनं। लाक- 

रतिरपि विकारगाचरायामेव सन्निवेशविश्ष्टायां भेागग्ड- 

मावाञ्नसो, गणो लन्यत्र श्रद्धेव लाक एष सम्राट्, इत्यादिषु । 

अरधिकरणाधिकतव्यनिदेभओाऽपि परस्मिन् ब्रह्मणि नाच्ञसः 

स्यात्, तस््नात् कायविषयमेवेद्ं नयनम्। नन कार्यविषयेऽपि 

ब्रह्मशब्द नोपपद्यते समस्तस्य हि जगता जन्मादिकारणं ब्रह्मेति 

प्रतिष्ठा पितमित्यत्रा चते ॥ 

* सामोप्यात्त् तड्ुपदेशः ॥ ९ ॥ 

स्यापि प्रदश्ान्तरविश्ि्धत्वेनाकाशस्य गन्तव्यत्वं दृद, त्रद्यणस्त॒ प्रद्य- 
क्राच्न कथमपि गन्तवयतेव्यथः ॥ 

बरद्यलाकेथिति बडवचनलाकणश्ब्दाधारसप्तमीश्रतिभिर्गन्तव्यस्य 

परस्मादाठत्तत्ाच न परः गन्तव्यमित्याहइ । विग्रषितत्वाचेति | पर. 
ब्रह्मणि भेग्यत्वोपचाराद्रोणी लाकश्चुतिरित्यधः। नपुंसकत्रह्मशब्देन 
कारगवाचिना कायः लच्छते गन्तयत्वन्धायेपेतबडवचनादनेकश्चत्य- 
नग्रहाय न चानाद्त्तिलिङ्गात् परस्य गन्तयता, क्रममुक्चा लिङ्क 
स्यान्यथासिद्धेरिति भावः॥ 
(* खामीप्यादिति, कायाव्ययङडति च उचद्यं स्पटलान्न याख्यातं॥] 
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तुशब्द श्राश्डूगव्धादटत्यथः। परब्रह्मषामोष्यादपरस्य 

ब्रह्य णस्तस्मिन्नपि ब्रह्मणब्दप्रयोागोा न विरुध्यते। परमेव डदि 

बरह्म विश्रद्धो पाधिसम्बन्धात् कचित् कैखिदिकारधर्भ्मनोमय- 
लवादिभिरूपासनायापदिश्वमानमपरमिति सितिः। ननु का- 

यंप्राप्तावनाटृत्तिञ्रवणं लभ्यते। न हि परस्परात् ब्रह्मणिाऽन्यच 

कचित् नित्यता सम्भवति । दशंयति च देवयानेन पया प्रखि- 

तानामनाटन्तिं “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतें नाव- 

तन्ते इति। तेषामिदन पनरा ट त्तिर स्ति तयेोद्ध मा यन्नखत- 

लरमेतोति' चेति। रच न्रूमः॥ 

कायाल्यये तदध्यक्तेण सातः परमभि- 
धानात् ॥ १०॥ 

कायंत्रह्मलाकप्रलयप्रत्यृपस्थाने सति तत्रवेत्यन्नसम्यग्- 

दशनाः सन्तस्तदध्यत्षेण दिरण्यगभंण सातः परं परिश्णद्धं 

विष्णोः परं पदं प्रतिपद्यन्त इति। दृत्यं क्रममुक्तिरनाटत्या- 

दिभुव्यभिघानग्याऽग्युपगन्तय्ा । न यज्ञस्यैव गतिपूविका पर- 
भरात्चिः सम्भवति द्युपपादितम्॥ 

रमते ॥ ११॥ 

` सढतिरयेतमथ॑मनुजानाति-- 

` प्रतिसच्वरो मदाप्रलयः, तस्मिन् प्रापे परस्य हिर णगर्भस्यान्ते स~ 
मश्िलिङ्प्ररोररू्पविकारावसाने ब्रद्यलेकनिवासिनः छतात्मानः 
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“ब्रह्मणा सद ते सवे संप्राप प्रतिसञ्चरे । 

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पदः ॥ इति। 
£ 

तस्मात् कायत्रह्मविषया गतिः ्रूयत दूति सिद्धान्तः । कः 
£ * ~ ६ 0. ज 

पुनः पृवपक्षमाशद्ायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः (कायं वाद्रिः 

दृत्यादिनेति, स ददनों खचेरेवेापप्रदश्येते। 

पर जमिनिम्ख्यतवात् ।। १९ ॥ 

जेमिनिद्या चायः “स एतान् ब्रह्म गमयति दृत्यच परमेव 

जह्य प्रापयति इति मन्यते। कुतः मुख्यलात्। परं दि ब्रह्म 

ब्रह्मशब्दस्य मख्यमा लम्बनं गाणएमपरं। म॒ख्यगेाणयोश्च मुख्ये 

संप्रत्य भवति ॥ 

दशना ॥ १३॥ 

“तये द्वमायन्नऽम्टततल्मेति' दति च गतिपृ्व॑कं अतलं 

द् शंयति । अरग्टतवञ्च परस्मिन् ब्रह्म्छपपद्यते न काय, विना- 

शिलात् कायस्य । “रय चान्यत् पश्यति तद् न्यं तन्मत्यंम' इति 

वचनात् । परविषयेव चैषा गतिः कठवल्लोषु पद्यते, न डि 

खद्धधियस्ततत्यन्नसम्बग्धियः सवं ब्रद्यणा मच्मानेन सदह परः पदः 
प्रविशन्तीति योजना। रवं सिद्धान्तमुक्का तेन निरुक्तपुवंपच्तमाह | 
कः पुनरित्यादिना। | 

दहस्विद्यायां कठवल्लोषु पसब्रह्मप्रकरणे च तयेोद्धमाव्निति 
गतिद्शिता॥ 

र्वं ब्रद्यश्चत्यम्टतत्वलिङ्ाभ्यां प्रकरणाच्च प्ररविषया गतिरिल्यक्तं, 
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तच विद्यान्तरप्रक्रमोाऽस्ति “श्रन्यच धमादन्यत्राघमात्' दति 

पर रेव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात् ॥ 

न च कारय प्रतिपत्यभिसन्धिः।। १४॥ 

पि च प्रजापतेः सभं वेश्म प्रपद्ये' इति, नायं कायंविषयः 

प्रतिपत््यभिसन्धिः। (नामरूपयानिंवेदिता ते यदन्तरा तद्रह्यः 

इति कायंविलक्षणस्य परस्येव ब्रह्मणः प्रखतल्ात् “यशेाऽहं 
भवामि ब्राह्मणानाम्" दति च सवेत्मलेनापक्रमात् न तस्य 

प्रतिमास्ति यसय नाम मद्य, दति च परैव ब्रह्मणे चशा- 

नामलम्रसिद्धेः। सा चेयं वेश्मप्रतिपत्तिगतिपूरविका या दादवि- 

द्यायामुदिता ^तद्पराजिता पब्रह्मणएः प्रमुविमितं हिरणए्सयम्' 

दत्यच। पदेरपि च गत्यथ॑वान््ागोपेचताऽवसोयते। तस्नात् 

परब्रह्मविषया गतिभ्रुतय दति पक्वान्तरं । तावेतै दै पक्ता- 

वाचार्थैण खचित । गत्युपपत्यादिभिरेकः, मुख्यलादिभिर- 

परः । तत्र गन्युपपत्याद् यः प्रभवन्ति मुख्यलादीनाभासयितु 

संप्रति प्रजापतेः सभां वेष्म प्राप्नुयामिति उपासकस्य मरणकाले 
कायप्रा्तिसङ्कल्यश्चतेनं परः गन्तव्यमिति शङ्कां निरस्यति। न च 
कायं इति। परस्य प्रह्ृतत्वात् यश्रःपद्स्य परमात्मनामत्वप्रसिद्धा 
यश्रःपदेनात्मोक्तियष्र आत्मा ब्राद्यणानामदं भवामि, तथा राक्ता 
यषा विणं व्र इति सावाग्यलिङ्गाच परप्रा्षिसङ्कल्य ख्वाय- 
भित्यथः । अस्त ॒वेश्सप्रतिपत्तीच्छा पसत्रद्यविवया तथापि सा 
कथं गतिपूर्विंका स्यादिव्यत अष्ट। सा चेति। तच ब्रद्मलाके 
विद्याविद्धोनेव पराजिता पृरुस्ति ब्रह्मणा दिरण्यगर्भस्य तेनेव 
पभ्रना विमितं निमितं ददिरण्मयं वेष्मास्ति तत् प्रतिपद्यते | 
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न तु मुख्यलाद्योा गत्युपपत्यादीन् इत्याद्य एव सिद्धान्ता 

वयाव्यातः, दितोयमस्त पुवः पनः । नद्यसत्यपयि सम्भवे मुख्यद- 
वाथेस्य ग्रदणएसिति किदान्ञापयिता विद्यते। परविद्याप्रक- 

रणेऽपि च ततस्तुत्यथें विद्यान्तराश्रयगत्यनुकोर्तनमुपपद्यते “वि- 

व्वङ्कन्या उकत््रमणे भवन्ति" तिवत् । प्रजापतेः सभां वेश्म प्रतिपद्ये 

इति ठु पूवंवाक्यविच्छदेन कायेऽपि प्रतिपत्यभिषज्धिनं विष 

ध्यते । सगणेऽपि ब्रह्मणि च सवैाद्मलको तेनं "सवेकमा स्वंकामः' 

दत्यादिवत् कल्यते। तस्नाद्परविषया एव गतिश्रुतयः। 

केचित् पुनः पूवीणि पूर्ेपचच्नच्राणि भवन्ति उत्तराणि सि- 

द्धान्तखचाणैत्येतां वयवस्या मनुरुध्यमाना; पर विषया एव गति- 

तोः प्रतिष्टापयन्ति। तदनुपपर्न्र, गन्तव्यलान् पपन्तेत्रह्यणः, 

"यत् सवंगतं सवान्तरं सवीत्मकञच्च परं ब्रह्म" “श्राकाशवत् सवं- 

विद्वानिति दहर्विद्यावां गतिपूविंका वेश्सप्राप्तिरुक्ता तेन पर- 
ब्रह्मण्यपि वेष्सप्रतिपत्तिष्रब्दसामान्यादर्तिपुवेकत्वं तस्याः सिष्यती- 
त्यर्थः। किच्च पद गताविति धातुपाठात् वेष्म प्रपद्ये इत्यच मागे- 
पत्ता भातीत्याह । पदेर्पीति। पुवेपक्तमुपसंहरति। तसमादिति। 
चाद्य खव सिद्धान्तपत्त इति बएीकत्तमपक्रमते। ताविति । ब्रद्यशब्द्- 
मख्यत्वादिदतूनामाभासलं स्फटयति | न इीति। गन्तद्यत्वस्य त्र्य 

लोाकंण्विति बड्वचनाद्ः सङ्ल्पादव गन्धादिद्बभागञ्चतेश्च पर 
त्रद्यण्यसम्भवान्मख्यायव्याग इत्यथः | यद्यप्येतद्र सत्यकाम परद्धा 
परच्च ब्रह्मयादिश्चतिषु प्रयोगसाम्याद् ब्रह्मशब्द उभयच रूपतया 
मृख्य खव तथापि पृण परङ्मिन्रवयवाथनिरतिश्यमदइत्वस्य लाभाद्- 
परब्रह्म ख्य इत्यङ्गछतमिति मन्तं । यदुक्त कटठवक्ञीषु प्रकरण- 

बलादिति पर्विघयेति तचराद। प्रति वधा विद्यासंबद्धसुषुन्ना 



ह 
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गतख नित्यः 'यत्साक्षादपरोत्ताद्रद्य' 'यश्रात्मा सवान्तरः' 

“श्रात्मेवेदं सवे ब्र्मेवेदं विश्वं वरिष्ठम्" दृत्यादि श्रतिनिधौरित- 

विशेषं, तस्य गन्तव्यता न कदाचिदप्युपपद्यते। न डि गतमेव 

गम्येत, अन्यो यन्यङ्गच्छति इति प्रसिद्धं लाके। ननु लाकं 

गतस्याऽपि गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टस्य दृष्टा, यथा एथिवोखय 

एव प्रथिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छति तथाऽनन्यलेऽपि बा- 

लस्य कालान्तरविशिष्टं वाद्धंक्यं खात्मग्डतमेव गन्तव्यं दुष्ट, 

तद्त् ब्रह्मणिाऽपि सर्वशत्यपेतलात् कथञ्चित् गन्तद्यता स्वा- 

दिति। न, प्रतिषिद्धसवेविशेषताद्र्द्यणः) “निष्कलं निष्क्रियं 

शान्तं निरवद्य निरञ्जनम् ्रस्यूलमनण्वद्रखमजमदीरषे' 

"स बाद्याभ्यन्तरोा ह्यजः "सवा एष महानज श्रात्माऽजरोऽ- 

मरोऽग्डताऽभयो ब्रह्म सएषनेति नेतिः इत्यादि श्रुतिरूति- 

न्यायेभ् न दशकालादिविशेषयागः परमात्मनः कल्पयितु 

शक्यते, येन श्दप्रदशवये1ऽवस्यान्यायेनास्य गन्तव्यता स्यात् । 

ग्वयसास्त प्रदेशावस्थादिविषयागादुपपद्यते देशकाल- 

स्तव्यं तदसन्बन्धनाद्यन्तरकीतेतं । तथा परविद्यास्तव्यधें तत्मकर्- 
रोऽप्यपरविद्याश्रय इति कीतनं युज्यते, गतिं विनापि दि परविद्या 

निरतिश्यफला तस्यान्वपररविद्याफलगतिसाध्यमन्तभवति इति स्तति- 
लाभादिव्य्थैः | यदप्यक्तं प्राभिसङ्कल्पाऽपि प्रखत्तपरविधघय इति 
तच्चे्याइ । प्रजापतेरिति प्रजापतिसभावेश्सश्चतिभिस्ततसङ्धातक- 
वाकेन च प्रकरणं बाध्यं, वप्रोा$हमिति सावाल्यं तूपासनाथमपर- 
ब्रद्यण्यपि युज्यत रव्र्थः। खपच्तमुक्रा परमतं दूषयति । केचिदि- 
व्यादिना। सर्वंगतस्य खात्मभूतस्यापि ब्रह्मणः संसारद्ष्ात् देशा- 

7 
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विशिष्टा गन्तव्यता । जगद्त्पन्िख्ितिप्रलयदेतु लभुतेरनेक- 

भक्तिं ब्रह्मण दति चेत्। न, विशेषनिराकरणश्रुतोनामनन्याथे- 

त्वात् । उत्पतच्यादिभ्रुतीनामपि समानमनन्याथेलमिति चत् । न, 

तासामेकलप्रतिपादनपरलात् । शटदादिदृष्टान्तेदिं सते ब्रह्मण 

एकस्य सत्यलं विकारस्य चानुतत्वं प्रतिपाद यच्छास्तं नात्य 

त्यादिपरं भवितुमदंति । कस्मात् पनरुत्यत्यादिश्रृतीनां वि- 

शेषनिराकरणश्रुतिशेषत्वं न पुनरितरशेषलमितराखामिति, 

उच्यते, विश्षनिराकरणश्रुतीनां निराकाङ्घा्यवात्। न द्या 

त्मन एकलनित्यलग्ररद्धताद्यवगते सत्यां श्रयः कविद्ाका- 

खो पजायते पुरुषाथंसमािवद्यत्पत्तेः । “तच को मोदः कः 

भाक एकल्रमन पश्यतः “रभयं वे जनक प्रापनोऽसि' “विद्धान् न 

बिभेति तञ्च नः "एतं इ वावन तपति किमहं साधु नाकरवं 

न्तरेण तत्कालात् कालान्तरेण विश्ि्तया गन्तव्यं स्यादिति एथिवी- 
वयोाटृद्ान्ताभ्यां शङ्कते नन्विति। यलं विनेव प्राप्तत्वमनन्धत्वं, अ- 
वस्थातदतारमेदात खात्छभतत्वं। नन् यक्तं भवयसेाः प्राप्तयारुपि 

ट् ष्रान्तरकालान्तरविश्िद््त्वेन गन्तं तयोागन्तमिन्नत्वात्, ब्रह्मणस्त 

गन्लभिद्रस्य कथं गन्तव्यत्वं तच्ाह। सवश्रक्तिडति। या प्राप्ताभं 

1 गन्तव्या यच्च॒ गन्तव्यं दशन्तर तक्चप्राप्तं इति कुतः प्राप्तस्य 
गन्तव्यता वयसा$पि कालान्तरेऽभिव्यक्तिमाचं नागन्तव्यत्वमिति वस्त 

गतिः, अङ्गक्लद् विशद्भवयसागन्तव्यतां पसब्रद्यणा दशकाल्वशि- 

छ्ाभावात् क्थ्चिद् पि गन्त्व्यतेत्याद | नेत्यादिना | अनादिमत् परः 

ब्रह्य द्व्याद्या स्मृतिद्टश्यविश्षभ्य टशि कल्पितत्वाद् टगात्मने नि विंश 
षितेति न्धायः। सगणमिव वब्रद्य वात्मापेच्तया पर गन्तव्यं, निर्विंरेषन्त 
नास्तयवति श्षङ्कते। जनगदुत्प्रत्ौति। किं निविशषस्यासत्वं माना- 
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किमहं पापमकरवम्' इत्यादिभ्रुतिभ्वः। तथेव च विदुषां तुच 
नभवादिदभेनात् विकारानुताभिसन्ध्यपवादाच श्खत्योः स 

ग्टत्य॒माप्नोाति य इह नानेव प्तिः इति। अता न विशेष- 

निराकरणश्रतीना मन्यगेषल्रमवगन्तुं शक्यं । ने वमुत्पत्यादिभ्ु- 

तीनां निराकाङ्खाथेलप्रतिपाद्नसामथ्यमस्ति, प्रत्यचन्त् तासा- 

मन्यायलं समनुगन्यते। तथा दि 'ततरैतच्छङ्गमुत्पतितं साम्य 

विजानीहि नेदममूलं भविव्यतिः ईइत्युपन्यस्यादके सत एव एकस्य 

जगन्प्रलस्य विज्ञेयलं दशयति। “तावा दूमानि श्छतानि 

जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रचन््यभिसंविश्नन्ति तदि- 

जिन्ञाषख तद्रद्यः इति च। एवम्त्पत्यादिश्रुतोनामेकात्याव- 

गमपरल्वात् नानेकशक्तियगे ब्रह्मणः, अतश्च गन्तव्यलानुप- 

पत्तिः । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति" 

इति च परस्मिन ब्रह्मणि गतिं निवारयति। तद्मास्यातं 

“स्या दयेकेषामः दत्य बर । गतिकल्पनायाञ्च गन्ता जोव गन्त- 

व्यस्य ब्रह्मणाऽव यवे विकारोऽन्यो वा ततः खात् अत्यन्ततादा- 

वरये गमनानपपन्तेः। यद्येवं ततः किं स्यात् । उच्यते यद्येक- 

देशस्तेनेकदेशिनेा नित्यप्रात्तवात् न पुननब्रेह्मगमनमु पपद्यते, 

भावात् सविष्टेवश्र तिविरोाधादा नाद्य इत्याद | नेति। दवितीयं शङ्कते। 
उत्च्यादौति । सविण्रोषश्चतीनां निविंशेषस्रतिष्ेषत्वात् न विरोध 
इत्याह । नेति | निविशवश्चतीनामेव सविष्टेषत्वं किं न स्यादित्या । 
कस्मादिति । तासां खां फलवन््वेन निराकाङ्गत्वात् ष्ेषिता विष्रोव- 
श्रुतीनां त्वफलत्वात् निषेध्य विशेषसमपेणादिदहारेण ग्रषत्वं फलवत् 

सच्धिधावफलं तदङ्मिति न्धयायादित्याद) उच्यत इव्यादिना। न 
2 
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एकदेशेकदेशित्रकल्यना च न्रह्मण्यन पपन्ना, निरवयवलम्र- 

सिद्धः । विकार पक्लेऽप्येतन्तुचछं, विकारेणापि विकारिणा नि- 

त्यप्राप्तत्वात्। न दि घटा षटदात्मतां परित्यज्यावतिष्ठते, परि- 

त्यागेऽभावप्राप्रः । विकारावयवपक्तयोख्च तदतः सखिरलात् 

ब्रह्मणः संसारगमनमप्यनवक्तप्ं । ्रयान्य एव जोव ब्रह्मणः 

सोऽणब्धापौ मध्यमपरिमाणे वा भवितुमरंति। व्यापिले गम- 

नानुपपत्तिः मध्यमपरिमाणएले चानित्यतलप्रसङ्गः । अ्रणलेऽपि 

छ्तशरोरवेद नानुपपत्तिः । प्रतिषिद्धे चाणएलरमध्यमपरिमा- 

एत्वे विस्तरण परस्तात् । परस्माचचान्यतरे जीवस्य (तत्वमसि 

दत्यारिशास्रवाधप्रसङ्गः। विकारावयवपक्तयारपि समाना 

दोषः । विकारावयवयेोस्तदतेाऽनन्यलाददेष दति चेत्। न, 

मुख्येकला नृपपन्तेः । संवैषु चेतेषु पकतेव्वनिमाचप्रसङ्गः संसा- 
यात्मलानिदन्तेः। निदत्त वा खरूपनाशप्रसङ्गः ब्रह्मात्म- 

त्वानभ्युपगमात् । यत्त॒ कंखिव्जस्प्यते नित्यनेभित्तिकानि 

कम्छन्टोयन्ते प्रत्यवायानुत्यत्तये, काम्यानि प्रतिषिद्धानि 

च परिह्वियन्ते खगनरकानवाप्नरये, सांप्रतदेदापमोग्धानि च 

कवलं न्यायात् शंघता किन्त खत्याऽपोव्या | प्रत्यत्तन्त्िति । तच मल- 

कारणं ब्रद्धयणेतत् ग्युद्धं जगदात्मकं कायमत्पन्नमिद्यपकम्य तेन खुद्धेन 
सन्म्ृलमन्िच्छ्यपसंहारेो सत खव स्ेयत्वमक्तं च्छान्दोग्ये तथा तेत्ति- 
सोयकंऽपि जगच्जनन्माद्यनवादोन ब्रह्मण खव ज्ञेयत्वं दशितमतः खड्ि- 
श्रुतीनां खन्येव निविश्ेषधीषशेषता भातीत्य्यैः | रवं ब्रह्मगा निवि 
्रघत्वात् न गन्तव्यमिति फलितमाह । रखवमिति। स्प्टनिषेधाच 
परस्य न गन्तव्यतव्याइ | न तस्सेति । रण्वं गन्तवयालाचनया गतिं निरस्य 
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कमाण्छुपभेगेनैव च्यन्ते दरति, अता वत॑मानदेदपातादृड्धं दे- 

हान्तर प्रतिसन्धानकारणाभावात् खरूपावस्थानलक्तणं केवलं 

विनापि ब्रह्मात्मतयैवंटत्तस्य सेव्छति दति तदसत्, प्रमा- 

णाभावात् । नद्येतत् शास्तेण केनचित् प्रतिपादितं, मोचाथीं 

दूत्यं समाचरेत् इति। सखमनोषया लेत् तकितं यस्मात् 

कमनिमित्तः संसारस्तस्म्ात् निमित्ताभावात् न भविग्यति 

द्ति। न चेतत् तकंयितुं शक्यते निमित्ताभावस्य दुज्जान- 

लात्। बहनि कमाणि जात्यन्तरसज्चितानि दृष्टानिष्टविपा- 

कान्येकंकस्य जन्ता; सम्भाव्यन्ते तेषां विरुद्धफलानां युगप- 
दुपभोागासम्भवात् कानिचिल्लभधावसराणोदं जन्म निभिंमते 

कानिचित्त॒ देशकालनिमित्तप्रतोचचाण्ठासत दृत्यतसतेषामव- 

शिष्टानां सांप्रतेनापमगेन च्षपणासम्भवात् न यथयावणित- 

चरितस्यापि वतेमानदेदपाते देदान्तरनिभित्ताभावः शक्यते 

निखेतुं कमशेषसद्धावसिद्धिशच । "तद्य इह रमणोयचरणाः ततः 

शेषेण इत्यादिश्रुतिसखतिभ्यः। स्यादेतत् नित्यनेमित्तिकानि 

गन्लालोचनयापि निरस्यति। गतिकल्यनायां चेव्यादिना। मेदाभेदोन 
डो कल्पावव्न्तमेदस्ततीयः कल्पः । नन्व ्न्ताभेद कल्पः किमिति नेक्त- 
स्तचाद । अव्यन्तेति । कल्पचये किं दूषणमिति एच्छति। यद्येवमिति । 
कल्य द येऽपि दोाषान्तरमादइ । विकारावववपत्तयोश्ेति । विकाराव- 
यवरूपजीवविश््द्टिस्य ब्रह्मणः स्थिरत्वात् जीवानां गव्यागती न स्यातां । 
नद्य चलातिस्थृलपाषाणस्थये मण्डुकपा घाणावय वयोखचलन मल्ति इयर्थः । 
अस्माकन्वज्ञानात् कल्पिता पाधिभिगेत्यागतिविभ्वम इति भावः। ट- 
तीयकल्यमनद्य विकल्य _दरषयति । अयेव्यादिना । -अभेदश्च॒तिषिरोध- 
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तेषां क्ेपकाणि भविव्यन्ति इति। तन्न, विरोाघाभावात्। 

सति डदि विरोधे चेष्यक्तेपकभावेा भवति न च जन्यान्तरसञ्चि- 

तानां सुकृतानां नित्यनेभित्तकैरस्ति विरोधः, परटद्धिरूपला- 

विशेषात्। दुरितानां वश्ुद्धिरूपलात् स्ति डि विरोधे 

भवतु क्तेपणं। न तु तावता ददान्तरनिमित्ताभावसिद्धिः। 

सुछतनि मित्तल पपत्तेः दुखरितस्याप्यशेषक्षपणानवगमात् । 

नच नित्यनेमित्तिकानष्टानात् प्रत्यवायानुत्पत्तिमाचं न 

पनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति फलान्तरस्वाष्यनु- 

निष्यादिनः सम्भवात्। स्मरति दयापस्तम्बः। तद्या श्रां 

फलार्थ निमिते कायागन्धावनुत्पदयेते एवं धमंञ्च चय॑माण- 

मथा अनत्यन्त दति । नचासति सम्बग्द्शेने सवात्मना काम्य- 

प्रतिषिद्धवजेनं जन्म्प्रायणान्तराले केनचित् प्रतिज्ञातुं शक्ये, 

सुनिपृणानामपि खक्छापराधद् शनात् । सं शयितव्यं तु भवति 

तथापि निमिन्ताभावस्य दुज्ञानलमेव। न चानभ्युपगम्यमाने 

ज्ञानगम्ये ब्रह्मात्मले कटंवभेक्तवसखभावस्वात्मनः कवल्छमा- 

काङ्घयितु शक्यं श्रगन्योष््यवत् खभावस्यापरि दायंलात्। ख्या- 

न्प्र दाषोामम नाति इति भेदवाद्याहइ | विकारावयवयेारिति। भि- 
च्योारभेदो रुख्योन यक्ता विरोधादिति परिहरुति। नेति। किच 
पच्तचयमप्यय॒क्तं संसारित्वस्य तात्तिकजी वभावस्य नाशः जो वखरूप- 
नाश्प्रसङ्गात् । नचास्माभिरिव.त्वया ब्रद्यात्मत्र जीवस्य तात््िकरूप- 

मङ्गोङ्छतं यदस्य संसारनाप्रोऽपि न स्यादित्या । सवध्विति। नन् किं 
ब्रद्यत्वन संसाराभावः किल माच्तःस च कमाभावमाचेण सेत्छति 
इति कमेजडानां मतमृद्धाव्य निरस्यति। यच्ि्यादिना। लदिति 
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देतत्, कद्रौलभोक्तलं कार्यमनया न तच्छक्तिः तेन शत्यवस्थाने- 

ऽपि कार्यपरिदाराद्पपन्नो मत्त द्ति। तच्च न शक्तिः, *तद्भावे 

कायंप्रसवस्य दुनिंवारत्वात् । तथापि स्यात् न कंवला शक्तिः 

कायंमारभतेऽनपेच्छान्यानि निमित्तान्यत एकाकिनौ सा स्थि- 

तापि नापराध्यति इति। तच्च न, निमित्तानामपि शक्ति 

लक्षणेन सम्बन्धेन नित्यसमबद्धलात् । तस्मात् कटं तभाक्तलख- 

भावे सत्यात्मन्यसत्यां विद्यागम्यायां ब्रह्मात्मतायां न कथञ्चन 

मेक्चप्रत्याशाऽस्ति। श्रुतिश्च “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाच' इति 

ज्ञानादन्ये मेाच्तमागें वारयति। परसममादनन्यत्वेऽपि जोवस्य 

सर्व॑व्यवद्धारलेापप्रसङ्गः, प्रत्यच्चादिप्रमाणाग्रदटत्तेरिति चत्। न, 

प्राक्प्रबोधात् खप्नव्यवद्ारवत् तदुपपत्तेः। शस्तञ्च यच डि 

दै तमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" इत्या दिनाऽप्रब द्ध विषये 

्र्यक्तादि व्यवद्ारमक्वा पुनः प्रबुद्ध विषये "चत्र लस्य सवंमात्मै- 
वाग्छत् तत् केन कं पश्येत्" इत्यादिना तद्भावं दशंयति। तदेवं 

पर ब्रह्मविदो गन्तव्यादि विज्ञानस्य बाधितलात् न कथञ्चन 

गतिरूपपाद् यितु शक्या । किंविषयाः पृनगेतिश्रुतय इति । 

रवं छन्त, मे्तदेतुरि्यसिन् अथं मानाभावादित्यथैः। तकं ख्व 
मानमिद्घत आइ । न चेतत् तकंयितुमिति। नन् तवाप्येतत् तकं- 
माचमेकस्िन् जन्मन्यनेकविरुद्धपालानां कमेगां भागायागादस्लव- 
शं कमे जन्मान्तरस्य निमित्तमिव्याश्रद्खय तन्मानमाइ। कमेग्रघ- 
सद्धावसिदिश्ेति। सन्त्वनारन्धफलानि पुणपापानि तेषां निव्या- 

हि क = न 

द्यनृष्ानेन च्तयात् न जन्मान्तरमिति श्रङ्कतं। स्यादतदिति। पुखन 
पुरस्य न नाग्रः अविराधादन्ययाऽतिप्रसङ्गात् पापस्यापि सवेत्मना 

# संद्लाव दूति वध॑। 



१९३२ रल प्रभाभासिते। [ख०४।पा०इ्] 

उच्यते। सगणविद्याविषया भवि्यन्ति। तथा डि क्रचित् 

पञ्चाभ्िविद्यां प्रकृत्य गतिरुच्यते कचित् पय॑ङ्क विद्यां कचित् 

वेखानरविद्यां। यचापि ब्रह्य प्रलत्य गतिर्च्यते यथा प्राणा 

ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्य" इति “त्रय यदिदमस्मिन् ब्दह्मपरे दहरं 
पण्डरोकं वेश्म' दति तत्रापि च वामनौलादिभिः सत्यकामा- 

दिभिख गणैः सगुणस्येवेापास्यलात् सम्भवति गतिः, न क्रचित् 
परब्रह्मविषया गतिः ्राव्यते। तद्यथा गतिप्रतिषेधः आवितः "न 

तख प्राणा उत्क्रामन्ति दति ब्रह्मविदाप्नोति परम्" इत्या- 

दिषु तु सत्यष्याप्रातेर्गव्यर्थत्वे वणते न न्यायेन देशान्तरप्राष्य 

सम्भवात् खरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्ारोपितनामरूपग्रपञ्च- 

प्रविलयापेच्याऽभिधोयते। व्रदह्यैव सन ब्रह्मापेतिः इत्या- 

दि च द्रष्टम् अपि च परविषया गति्धाख्यायमाना 

प्ररोचनायवा स्यादनुचिन्तनायवा, तच प्ररोचनं तावत् ब्रह्म 

~~~ 

गछ ना श्यत्वे मानं नास्तोति सदधितपणखयपापाभ्यां जन्मान्तरं दुवारमि- 
त्या | तन्नेत्यादिना । कियमाणमित्यादिनापि जन्म स्यात्, कमणा पि. 
टलाक इव्यविगरेष श्तेः, स्मृते त्या ह । न च निद्येति । प्र्यवायनिरासाथं 
निव्याद्याचारे सत्यन् पश्चात् फलान्तरं निष्पद्यत इत्यच द द्ान्तः। तत् 
ययेति निभित्ते अआरोापिते सति इव्यथंः। तथापि काम्यादिकमंसत्ता- 
निखयेा नाक्त्वत आह । संयि तव्यन्त्विति | ज्ञानं विना देहपाते मोत्त 
ख्वेति निश्यालाभात् त्वत्पच्ते च्ततिरिति भावः, ब्रद्मभिन्तस्य जीवस्य 
कार्ट॑त्वादिखभाएवस्य मेोाच्तस्यापि न युक्तेत्याह । न चेति। कटटत्वा- 
दिन्ल्पं कायैः न खभावः किन्तु तच्छक्तिरिति शङ्कते। स्यादतदिति। 
कायंगम्यायाः श्रज्तेः कार्यस्यास्यतानृत्पाद स्यमयुत्तं अतः शक्तिस्तव | 
तद्विषयस्य कायेस्यादृद्देश्कालादिनिमित्तानाच्चात्मनां शक्तिदारा नि- 



[ख०४|पा ०३] पराङ्गर ब्रह्म खचभाय्ये। ११२२ 

विदो न गल्युत्या क्रियते खसवेयेनेवाव्यवदितेन विद्यासम- 

पितेन खारथ्येन तस्सिद्धेः। न च नित्यसिद्ध निः खे यसनिवेदन- 

स्थासाध्यफलस्य विज्ञानस्य गत्यनचिन्तने काचिदष्यपेक्तापपद्यते, 

तस्मादपरविषयेव गतिः । तच परापरब्रह्मविवेकानवधारणे- 

नापरस्िन् ब्रह्मणि प्रवतंमाना गतिश्रुतयः परस्मिन्नध्यारोषयन्ते। 

किं डे ब्रह्मणी परमपरञ्चेति। वाटः दे। "एतद सत्यकाम पर- 

चचापरञ्च न्रह्म चदे ङ्कारः दत्यादिद्शंनात्। किं पनः पर् ब्रह्म 

किमपरं इति। उच्यते यचाविद्यारुतनामरूपादि विशेष- 

प्रतिषेधेन च्छला दि भब्द रद्य पदि शते तत्परं । तदेव चच ना- 

मरूपादि विशेषेण केनचित् विशिष्ट मृपासनायो पदि ् वते 'मनो- 

मयः प्राणशरीरो भारूपः' दत्यादि शब्देस्तदपरं। नन्वेवं सत्यदि- 

तोचन्रुतिरूपरुष्येत । न, चरविद्याछतनामरूपोपाधिकतवा परि- 

इतल्वात्। तस्य लपरब्रह्मोपासनस्य तदन्निधै श्रूयमाणं “स 
यदि पिदलाककामेा भवति" इत्यादिजगदंश्वव॑लच्तणं संसार- 

गे चरमेव फलं भवति, अनिवतितलाद् विद्यायाः । तस्य च देभ- 

त्यसम्बन्धत्वान्मोच्ता न स्वादिति परिदइरति | तच्ेव्यादिना) माच्तसि- 
द्ये जीवस्य ब्रद्यत्वाङ्ाकारे संसारानपपत्तिमाशद्धाच्ञानादुपप- 
त्िमसकरदुक्तां स्मारयति। परस्मादिव्यादिना। प्रासङ्गिकं मरित्य 
परमं प्रक्ञतमपसंइरति। तदेवमिति। नन प्ररविद्याधथामप्याप्राति- 

पटेन गतिः अ्रतेद्यत आदह | ब्रद्यविद्ान्नतीति | वफल्याच्च गतेनं 
परविषयत्वमिश्यादह। अपि चरति । अनु[चन्तनपत्तं प्रत्याह | नच 

निव्यसिदधेति। कथं तदधं कैश्चित् परुविवयत्वं गतेरुक्तमि याश ्ख 
भ्रान्त्या | तत्र परापरेति । प्रन्नपुवकं *निवेदनस्यासाध्यफलस्य 

# निवेद् नस्येत्यादिः अन वधारणेनेत्यन्तः पाठः वभे प॒र नाल्ि। 

प 0 



११२४ रन्नप्रभाभासिते। [अ०९।पा०३] 

विशेषावबद्धलात् तत्प्राष्यथ गमनमविरुद्ध म् । सवेगतलवेऽपि चा- 

त्न च्राकाश्स्येव घटादिगमनं वद्या दयपाधिगमने गसनप्रसि- 

द्धिरित्यवादिग्न ^तद्धुणसारलात्"(्ररखर) दत्यतच्र। तस्मात् काचं 

वाद् रिः" दत्येष एव पत्तः स्ितः। "परं जेमिनिः'(ब्रण्ख°) इति च 

पक्लान्तर*प्रतिपाद्नमाचप्रद्शनं प्रज्ञाविकाशनायेति द्रष्टव्यम्॥ 

अप्रतोकालम्बनान्नयतोति वाद् रायण उभय्- 
थाऽद्षात् तत्त ॥ १५॥ 

ख्ितमेतत् कार्चविषया मतिनं परविषयेति ! दद्मिदानीं 

सन्दिद्यते, किं सवान् विकारालम्बनानऽविषेशेणेवामानवः पु- 

रुषः प्रापयति ब्रह्मलाकमुत कांिदेरवेति। किं तावत् प्रानं | 

सवेषामवेषां विदुषामन्वच परस्मात् ब्रह्मणा गतिः खात्। 
तथा दि अनिवमः सवासाम्' इत्यतराविशेषेशेवेषा विद्यान्तर- 

स्ववतारितेव्येवं प्राप्ते प्रत्याद। श्प्रतौकालम्बनानिति। प्रतौ- 

गव्यनु चिन्तने काचिदपेच्तापपदयेत तस्मादपस्विषया गतिः। तच 
परापसतब्रद्यविवेकानवधारणे परापसब्रद्यविभागं वदन्नपरब्रद्मणि 
गतेर थवत्वमादइ। किं द्वे त्यादिना | बयापिना जोवस्य कथं गति. 
स्तचाइ | स्वंगतत्वेऽपीति ॥ 

र्वं गन्तव्यं निरूप्य गन्तज्चिधास्यति । च्यप्रतोकेति ॥ 'स रवै. 

नान् त्र्य गमयतिः इव्यविष्रषश्चतेः तत्कतुन्यायाच्च संशय- 
माद । डदमिति। ऋअनियमाधिकसर्णे तत्तविदोाऽन्यच सवापास- 
कानां मागापसंद्ार उक्तः, इ्दानीमप्रतीकापासकानामेव मागा 
न सवषां विकारापासकानाभिव्यभयधा भवोक्तो प्वाक्तविरोधः 

स्यात्, तस्मादु पासकमाचस्योत्तरमागसिद्धिरिति पूवेपत्तफलं, सि- 

# प्रतिभानेति व्रः क०। 



न 

[अ०8।पा०रे] षा इर ब्रद्या खच भाष्ये । ११३५ 

कालम्बनान वजयिता सवानन्यान् विकारालम्बनान्नयति 
ब्रह्मलोकमिति वाद्रायणाचाया मन्यते। न दयेवम्भयथा- 

भावाभ्धपगमे कञ्चित् दषोाऽस्ति। च्रनियमन्यायस प्रतौकव्य- 

तिरिक्तेव्वपयुपासनेषुपपन्ते । तत्र तुखास्याभययाभावस्य सम- 

थका इतुद्रट््यः यो दि ब्रह्मक्रतुः स ब्राद्धमैश्य॑मासीदे- 

दिति स्रियते^तं यथया यथोपासते तदेव भवन्ति" इति श्रतेः । 
नतु प्रतीकंषु ब्रह्मक्रतुलमस्ि प्रतीकप्रघानलादुपासनस्य। 

नन्वन्रहमक्रतुमानपि ब्रह्म गच्छतोति श्रूयते, यथा पच्चा्चि- 

विद्यायां “स एनान् ब्रह्म गमयति इति । भवतु यच्रैवमादत्य- 
वाद उपलभ्यते तदभावे वेत्सभिंकेन तत्क्रतुन्यायेन ब्रह्म 

कत्नामेव तत् प्रातिनेंतरेषामिति मन्यते ॥ 
अ ¢ 

विश्षच्च द्श्यति ॥ १९॥ 

नामादिषु प्रतीके पाषनेषु पूव॑सनात् पृव॑स्नात् फलविगेषम्- 

त्तरस्मिनुत्तरस्िन्नपासने दशयति "यावन्नाम्नो गतं ततास् यया- 

---~ 

डान्ते तूभवथाभावसिडिः। खदषादिति खच पदच्छेदः, अवि- 
सधादिव्य्थ॑ः| अनियमः सवघषामिति खूचे सवश्ब्दस्य प्रतीकापास- 

कान्यपरत्वादिति भावः। यद्यपि प्रतीकध्यायिनां पिद्याण्डतीय- 

सख्यानयोर्प्रवेश्एदचिंरादिमागा वाचयस्तथापि तषां विद्यत्पयन्तमेव 

गमनमस्त न ब्रद्धप्राप्िब्रद्यकतुल्ाभावात्। या यत् ध्यायति स तत्मा- 

ग्रोति इति हि तत्क्रतुन्यायः खतिमूुलः, प्रतीकेषु च नामादिषु 
ध्येयेधु ब्रद्धयणा गुणत्वात्, न ब्रद्यध्यायित्मल्ति। अस्य च न्यायस्य 

पञ्चाभिविद्यायामादव्यवादात् प्रत्यच्तवचनाद्ाध इष्ट इति इच 

भाव्यायंः।॥ 
द. 



१९२६ र लप्भाभासिते। [अ०४।पा०द्] 

कामचारो भवति वाग्वाव नानो यसी यावद्ाचा गतं तचरा 

यथाकामचारो भवति मनो वाव वाचा शयः इत्यादिना, 

स चायं फलविशेषः प्रतीकतन्तवादुपासनानामुपपद्यते, ब्रह्य 

तन्त्रे तु ब्रह्मणाऽविशिष्टवात् कथं फलविशेषः स्वात् । तस्मान 
[4 

मरतीकालम्बनानासितरस्तुल्यफल लमिति ॥ 

दति ओमच्छारीरकमी्मांसाभायखे ओमच्छङ्रभगवत्या- 

दक्ते चतुथाध्यायस्य ठतीयः पादः॥ #॥ 

किच्च प्रतोकतारतम्येन फलतारतम्यश्चतेनं प्रतीकध्यायिनां ब्रह्य 
प्रा्िरि त्याह | विष्रषञ्चेति । तस्माद सति वचने ब्रद्धयध्यायिन र्व ब्रद्ध- 

गन्तार इति सिद्धम्| 

| स्ति श्रीमत्परमहसपरस्त्राजकाचायं खीगाविन्दानन्द्भगवत्पाद- 

छता भाव्यरननप्रभायां चतुचोध्यायस् तीयः पादः।॥ ‰&। 



ॐ परमात्मने नमः । 

पी + न 

सम्पाद्याविभावः खेनश्ब्दात् ॥ १ ॥ 

“एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरोरात् मुत्थाय परं च्येाति- 

रुपसम्पद्य सेन रूपेणाभिनिष्यद्यते' दति श्रूयते) तत्र संशयः, 

किं देवलाकाद्युपभागसानेखिवागन्तुकन  केनचिद्विशेषेणा- 

भिनिष्यद्यते आ्रदेखिदात्ममाचेणेति। किन्तावत् प्राप्त 

स्यानान्तरव्विवागन्तुकन केनचिद्भुपेएाभिनिप्यत्तिः स्यात्, 

माचस्यापि फललप्रसिद्धः, अभिनिष्पद्यत दति चेत्पन्तिपय्था- 

यलात्। खरूपमातचरेण चेदभिनिव्य्निः पृवाखवखासु खद 

पानपायादिभाव्येत। तस्मादिशेषेण केनविदभिनिष्यद्यत 

इत्येवं प्रापे ब्रूमः, केवलेनेवात्मना विभवति न घमान्तरेणेति 

ॐ ब्रद्ये नमः | 

पवंपाटे ब्रद्योप्ासकानां कायब्रद्धयपात्िरुक्ता,सम्मति तेवामेशयविश्ष 

ब्राद्यलकिकं पादस्योात्तरद्धन प्रपञ्चयिष्यत्राद्ावभ्यह्ितपरविद्या- 

घातं निविष्ेषव्रद्मभावमादइ । सम्प्रद्याविभावः खेनशन्द्ात् | निगुण- 
 विद्याफलवाक्वम्दा दत्य खश्न्द्स्य खीयागन्तु करूपखात्मरूपवाचित्वा- 

म्यां संश्यमाहइ । खवमिति। मू वंपत्ते मेत्तस्य खगादविशेवः, सिः 
दान्ते विश्व इति फलं, तच मेाच्ं अगन्तकः फलत्वात् खगंवदिति 
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कुतः स्वेन रूपेणभिनिष्यद्यते दति, खशब्दात्, अन्यथा डि 

खण्ब्देन विशेषणमनवक्तप्तं स्वात् । नन्वात्मोयाभिप्रायः ख- 

शब्दा भविव्यति। न, तख्यावचनीयलात् । वेनैव डि केन- 
चिद्धुपेएणभिनिष्यद्यते तस्धेवात्मीयलापन्तेः खेनेति विभे- 

षणमनथकं स्यात् । श्रात्मवचनतायान्तु श्रवत् केवले- 
नैवात्मरूपेणाभिनिष्यद्यते नागन्त्कनापररूपेणापोति । कः 

पुन विशेषः पूत्वो खवस्थाखिद च खरूपानपायसाग्ये सति इत्यत 
आद ॥ 

मुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २॥ 

याऽतराभिनिष्यद्यत दल्यक्तः स पूरव्ववन्धविनिरमुक्तः श्रद्धे 
(> ~ € [स ् [9 नवात्समनाऽवतिष्ठते पृव्व॑चान्धे भवत्यपि रोदितीव विनाश 

मेवापीता भवतोति च अवस्थाचयकलषितेनात्मना इत्ययं 

विशेषः, कथं पनर वगम्यते मुक्ताऽयमिदानीं भवतीति । 

प्रतिज्ञानादित्याद। तथादि "एतन्तेव ते श्याऽनव्यास्यास्ामिः 

दत्यवस्याचयदोाषविद्ीनमात्मानं वाख्येयलेन प्रतिज्ञाय “श्र 

“च्यक ---_~ ~~~ ~ --~-~-~-~-_--~_~---~ 

न्यायापेतयाऽभिनिष्यत्तिखु्या पूवपच्तमादह । किमित्यादिना । खष्रब्द- 
श्युति बाधिता न्यायः अखभिनिष्पत्तिञख सात्तात्कार ठन्यभिप्रायो बन्धध्वंस 
जन्मन्योपचारिकयेवेति मत्वा सिद्धान्तयति । -खवमिति। मे्तस्य 
पालत्वेन प्रात्तागन्तकत्वनिरासार्थः सशब्द इति युक्तं खीयवाचित्वे$न- 
यकानुवादः स्यादिद्यथैः। चान्तरं ग्टह्ाति। कः पुनरिति।॥ 
जागरिते हयान्यादिदेहधमवान् भवति खघ्नेतु दत ड्व केन चित्। 
अपिच पु्लादिनाश्द्धोदितीव भवति, सुप्तो तु विरेषाज्रानाडि- 
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शरोरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्युशतः' इति चापन्यख “खेन 

रूपेणाभिनिष्यद्यते स उत्तमः परषः' इति चापसंदरति। 

तथाऽऽख्यायिकोापक्रमेऽपि शय च्रात्माऽपदतपाभ्रा' इत्यादिम्- 

क्रात्मविषयमेव प्रतिज्ञानं । फलल्सिद्भिरपि माच्तस्य बन्धन- 

निदृत्तिमाचापेक्ता नापूतै पजनापेक्ञा । यद्प्यभिनिष्यद्यत इति 

उत्यन्तिपयायल्वं तदपि पृवैवस्थापेच्तं, यथा रोगनिदत्ताव- 

रोगेाऽभिनिष्यद्यत इति तद्त् । तस्माददोषः ॥ 

ऋल्मा व्रकर्खात् ॥ ₹२॥ 

कथं पुन मक्त इत्युच्यते “यावता परं ज्योतिरुपसम्पद्य दूति 

का्यगेाचरमेवेनं आवयति  च्यातिःशब्दस्य भेातिकनज्योति- 

षिरूढलात्। न चानतिद्त्तो विकारविषयात् कञ्चिद्धिमुक्ता 

भवितुमर्हति विकारस्यातवप्रसिद्धेरिति। नेष दाषः । यतं 

श्राद्मैवाच च्योातिःशब्देनावेद्यते प्रकरणात् । “य च्रात्माऽपदत- 

पाञ्चा विरजे वि्टल्युः" इति प्रते परस्मिन्नात्मनि नाकस्मात् 

मतिकं व्याति: शक्यं ग्रदीतु, प्रलतद्दान्यप्रकतप्रक्रियाप्रसङ्गात्। 

व्याति: शब्द स्वात्मन्यपि दृश्यते "तदवा च्यातिषां ज्योतिः" दति। 

अपञ्चित्चेतत् च्योतिदंशेनात्' (व्र°्खु०) इत्यच॥ 

नद्ध इवेति, बन्धदशायां कलघितात्मना तिति, मत्ते तु विगलिता- 
खिलदुःखः परितः प्र्योतमानपूणानन्दात्मनावतिषटत इति मदान् 
विशेष इत्यथः कार्यगाचरमिति कायंप्राप्तमित्ययः॥ 

काथं प्रप्ताऽपि मुक्तः किंन स्यादित अद । न चानति- 
ट्त्त इति॥ 
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अविभागेन दृष्टत्वात् ।। ४ ॥ 

पर ज्योतिरुपसम्पद्य खेन रूपेणाभिनिष्यद्यते यः स किं 

परस््मादात्मनः एथगेव भवति उताविभागेनेवावतिष्ठत इति 

वीक्षायां “स तच पयेति' इत्यधिकरणएधिकतव्यनिर्दे शात् “ज्यो- 

तिर पसम्पद्य दति च कटंकमनिदेशद्खदनेवावस्थानमिति यस्य 

मतिस्तं ब्युत्याद्यति । अविभक्त एव परेणात्मना मुक्रा- 

ऽवतिष्ठते । कुतः दृष्टलात् । तथा दि 'तच्चमसि' “रदं ब्रह्मास्ि' 

यचनान्यत् पश्चतिः नतु तत् दितौचमस्ति' (तताऽन्यदधिभक्तं 

यत् पश्येत्" इत्येवमादोनि वाक्यान्यविभागेनेव परमात्मानं 
दश्रयन्ति। यथाद्शंनमेव च फलं युक्तं तत्क्रत॒न्याचात् | 

यथोदकं श्रद्धे ्द्धमासिक्तं तादृगेव भवतिः “एवं म॒नेवि- 

जानतः" शच्रात्मा भवति गातमः दति चेवमादौनि *मुक्तखरूप- 
जिकूपणपराणि वाव्यान्यविभागमेव दश्यन्ति नदोषमुद्रा- 

दिनिद्भेनानि च। भेदनिदंशस्व॑भेदेऽपयप चर्यते । “स भगवः 

कस्िन् प्रतिषितः" दति सखे मदिन्निः दति “च्रात्मरतिरात्म- 

क्रोडः" दति चेवमादिद्शंनात् ॥ | 

अविभागेन टृदट्वात्। खरूपस्थितमृक्तमुपजीव्य वादिविवादात् 
ब्रद्मभेदाभेदसंप्रये सत्ययन्तभदं पूवेपच्तमृक्ता सिद्धान्तमाह । य- 
स्येति ॥ | 

* सक्तिखरूपेति वधे का० | 
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= न 

ब्राह्मेण जमिनिर्पन्यासा- 

दिभ्यः।।५॥ 

ख्ितमेतत् “खेन रूपेण" दत्यचात्ममाचसखरूपेणाभिनिष्य यते 

नागन्तकनापररूपेणेति । श्रधुना तु तदिगेषवुभुत्सायाम- 

भिघोयते। खमस्य रूपं ब्राह्ममपडतपाप्रलादि सत्यसङ्ःल्य- 

त्वावसानं तथा सवेन्ञतल्वं ख्वेश्ररत्ञ्च तेन सखेन रूपेणभिनि- 

व्यद्यत इति जैमिनिराचा्ौ मन्यते। कुतः, उपन्यासादिभ्य- 

सथालावगमात्। तथा इ “एष ्रात्मापडतपाभ्रा' त्यादिना 

"सत्यकामः सत्यसद्धःल्यः* दृत्येवमन्तेनोा पन्या सेनेवमात्मकतामा- 

त्मने बेधयति। तथा “स तत्र पयति जचन् क्रोडन रममाणः" 

दलयैश्र्यरूपमावेद यति । (तस्य सवषु लोकेषु कामचारो भवतिः 

दति च “सर्वज्ञः सरवैश्वरः' इत्यादि व्यपरेभ्ाञचैवमपपन्ना भवि- 

व्यन्ति दइति॥ 

ब्राद्येण जेमिनिः। उक्तं ब्रद्यखरूपमपजीव्य स किं सत्येन 
सर्व॑ज्नलादिधमंण युक्तस्तिटति उत धमस्य शश्ष्टङ्गवदत्यन्तासत््वात् 
चिन्माचात्मना तिरति किं वा वस्ततञ्िन्माचोाऽपि जोवान्तर्वयव- 
हारट्चछा कल्पितसवं्ञत्वादिमानिति मुजिविप्रतिपत्तेः संशये सत्याद 
पूवंपच्तमाड अधुनेत्यादिना ५४६ तत्तत्पच्तसिद्धिरेव पलं बश्व्यं। 
साऽन्वेद्यव्यः इति विष्यं उदः, य आत्मेव्यादिरूपन्यासश- 
व्दार्थः| आदिपदात् विधिवयपदेश्ग्रः। तचरान्ञातन्ञापका विधि- 
स्तमादइ । तथा स तचेति। सर्वज्ञ इत्यादिक व्यपदेशोऽयं ददि 
नादेशः विध्यभावात्रापि विधिः सिडवल्निदशादिव्यर्थः। 

77 
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चिति तन्माचेण तद्ात्मकल्वादित्यो- 
डलामिः ॥ ९। 

य द्यप्यपदतपाग्रवादये भेदेनैव घम निरदिश्वन्ते तथापि 

शब्द विकल्पजा एवैते, पाभ्मादिनिटत्तिमाचं डि तच गम्यते, 

चेतन्यमेव त्वस्यात्मनः खरूपसिति तन्मात्रेण खदर्पेणाभिनि- 

ष्यन्तिथेक्ता। तथा च भुतिः “एवं वा अ्ररऽचमात्माऽनन्तरोऽ- 

बा द्यः छत्रः प्रज्ञानघनः' शृत्येवंजातीयकानु रोता भविष्यति । 

सत्यकामलादयस्तु यद्यपि वस्तखरूपेणेव धम उच्यन्ते सत्याः 

कामा असेति तथाणृपाधिखब्बन्धाघीनलात् तेषां न चैतन्य- 
व॑त् खूपलसम्भवः च्रनेकाकारवप्रतिषेधात्। प्रतिषिद्धं डि 

ब्रह्मणाऽनेकाकारलंन स्थानताऽपि परस्याभवयलिङ्गम् [त्ररड्ध°| 

दत्यच । च्रत एव च जक्णादिसङ्कोर्तनमपि दुःखाभावनाचाभि- 

म्रायं स्तुत्यथमात्मरतिरित्यादिवत्। न डि मुख्यान्येव रतिक्री- 

डामिथुनान्यात्मनिमित्तानि शक्यन्ते वणंवितु, दितीयविषय- 

त्वात् तेषां । तस्मात निरस्तागेषप्रपञ्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन 

बेाधात्मनाऽभिनिष्यद्यते दत्यैडलामिरा चार्चा मन्यते ॥ 
= ााााााााााकाम 

सत्यत्वादिघघमाणां सत्यत्वं दूषयद्रत्न्तासत्यपच्तमाहइ। चिति 

तन्माचेणेति। ति तिशैतन्धं, शब्द ज्ञानात् ये विकल्पेाऽसन् प्रत्यवस्तच्जाः 
अत्यन्तमसन्त इति वावत् । चअस्लभावधमाणामसत्तवं भावधमाणान्तु 
सक््वमित्याशद्चा तेघामप्यापाधिकत्वात् असत्वमियादहइ। सत्यका 
मेति । चिन्माचे मक्ते जच्तणादिश्चतिः कयं तचा । खत रण्व चेति| 
सर्वधर्म निषेधादवेत्यथेः। 
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एवमप्युपन्यासात् पूवभावाद्विरोधं 
वाद् रायणः ॥ ७॥ 

एवमपि पारमाथिकचेतन्यमाचखदपाम्यपगमेऽपि व्यव- 

हारापेत्तया पूवेस्याणयुपन्याखादिभ्यऽवगतस्य ब्राद्य येख्रूप- 

स्याप्रत्याख्यानादविरोधंवादरायण श्राचाया मन्यते ॥ 

सङ्कल्पादेव तु तच्छतः ॥ ८ ॥ 

दादविद्यायां श्रूयते “ख यदि पिदलोककामा भवति 

सद्धल्यादेवास्य पितरः समृत्तिष्ठन्तिः दृत्यादि । त्न संश्यः 

किं सङ्कल्य एव केवलः पिचादिसमृत्थानदेतुरुत निभित्ता- 

धर्माणां सत्यत्वमन्यन्ता सत्यतचद्धेति -पत्तदयमक्तम। देतश्चतोनां 
सवन्नत्वादिश्रतिवयवद्ारयाख् बाघापाताद्तस्ततीयपक्ः श्रेयानिति 

सिडान्तयति | रवमपीति | खच केचित् मदयन्ति चखण्डचिन्माच- 
ज्ञानात् सक्तस्याज्ञानाभावात् कुत खन्ञानिकधमयाग इति, ते इत्थं 
बोधनोयाः, ये डंश्वरधमास्त ण्व चिदात्मनि मलते जीवान्तरेयेवद्धि- 
यन्ते डति। नच मलाविद्यक्यात् तन्नाशे कुना जीवान्तरमिति वाचं 

न वयं तन्नाण़ं जोवान्तरे ववद्ारः ब्रमः किन्त तदशनाश्नाणरन्धा- 

ध्याल्मिकशरीरदयाभिमानिनोा मुक्तावंश्ंतरापाधिका जीवा व्यवह- 
तौर इति वदामः तदि नानाविद्यापच्त खव कुता नादयते जीवभ. 
दस्यावश्यकत्वादिति चेत्, न । प्रक्तिनानाव्वं प्रतिजीवं प्रपच्चभेद इव्या- 

द्यप्ामाखिकानेकाथेगारवादिति सवर्द्धसम्मत रकविद्यापत्त ख्व 
श्रेयान्, अंशभेदोन च बन्धम॒क्तिव्येवस्ितेति सङ्पः 

र्वं परविद्याफलमक्तमिदानीं खपरविद्याफलं प्रपञ्चयति सङ्क 
ल्पादट्व तु तच्छतेः। रखवकाररूवागान्ययेगव्यवच्छेदसाधार्णयात् 

7 2 
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न्तरसदित दति। तच सत्यपि सङ्कल्पादेवेति ्रवणे लेाकवत् 

निमिन्तान्तरापेच्चा युक्ता। यथा लाकंऽसखमद्ादीनां सङ्कल्पात् 

गमनादिगभ्यश्च देतुभ्यः पिचादिसम्प्तिभवत्येवं मुक्तस्याऽपि 

स्यात् एवं दृष्टविपरौोतं न कल्यितं भविव्यति। सङ्कल्या- 

देवेति त॒ राज्ञ दव सङ्ल्पिताथंसिद्धिकरीं साघनान्तरसा- 

मयं सुलभामपेच्छाच्ते। न च खङ्ल्यमाचसमुत्थानाः पि- 

चादयो मनोरयविजुम्मितदचञ्चलत्वात् प॒ष्कलं भोगं खमयं 

यितुं पव्ाभ्रुय॒रित्येवं प्रात व्रूमः । सङ्कल्पादेव तु कवलात् 

पिचादिसमुत्यानमिति । कुतः, तच्छ्रुतेः । सङ्ल्पादेवास्य पि- 

तरः समृत्तिष्टन्ति' इत्यादिका डि अरुतिनिमित्तान्तरापेच्तायां 

पौद्येत । निमित्तान्तरमर्तु यदि सङ्ल्यानुविधाच्येव खात्, 

भवतु, नतु प्रयन्नान्तरसम्पाद्यं निमित्तान्तरमिय्यते। प्राक् 

तन्सम्यत्तेबंन्ध्यसधः ल्यल प्रसङ्गात् । न च च्रुतिगग्येऽथं लोकवदिति 
सामान्यते दृष्टं क्रमते। सङ्धल्पवलादेव चेषां यावत् प्रयोजनं 

सयेव्यापपन्तिः प्राङ्घतसङ्धल्पविलच्षएलान्मरक्त सङ न्यस्य ॥ 

सप्रायः, ब्रद्धयलाकंगतस्येापासकस्य सङ्कल्पा यल्नान्तर सापेत्तः, मोागसा- 

ममरीसङ्कल्यत्वादस्मदादिसङ्ल्यवत्। न चेवकार्विरोधः सङ्कल्येन सा- 
मग्याद्ययेागव्यवच्छंदेन रुलभ्याथत्वात्, यलानङ्गीकारे भोागपच्छय- 

सिद्धिखेति पुवपत्तायः। अच लाकङत्तानसरणं फलं, सिडधान्तेतु 
विद्याबलेन सङ्ल्पस्येव भोागपद्िकरत्वसिद्धिरिति भेदः| किञ्चयदि 

भोागसङ्कल्पानन्तरमपि यन्ान्तरसाध्यनिमित्तापेत्ता स्यात् तदहि नि- 
मित्तप्रापेः प्राक् जातसङ्कल्पस्य बन्ध्यत्वं स्यात् भोगविलम्बात् ततः 
सत्यसङ्ल्यश्रुतेने यल्नान्तरा पेच्तेत्या इ । निमित्तान्तरमपि तिति ॥ 

र 
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अत एव चानन्याधिपतिः ॥< ॥ 
अत एव चावबन्ध्यसङ्ल्यवादनन्याधिपतिर्विंदान् भवति, 

नास्यान्याऽधिपतिभेवति इत्यथैः । न डि प्राङ्ृतेाऽपि सङ्कल्य- 
+ [>4 य 

यन्नन्यखानिकत्वमात्मनः सत्यां गता सङ्कल्पयति । अअतिखे- 

तत् दशयति श्रय यदह च्रात्मानमनविद्य त्रजन्तयेतांञ्च सत्यान् 
कामान तेषां स्वेषु लाकेषु कामचारो भवतिः इति॥ 

अभावं वादरिराद देवं ॥ १० ॥ 

खङ्धल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति" इत्यतः भ्रतेमंनस्ता- 

वत् सङ्कल्यसाधनं सिद्धं, शरीरेद्धियाणि पुनः प्रातरैश्ववंखय 

विदुषः सन्तिन सन्तीति समीच्छते। तच वादरिस्तावदा चायः 

शरोरसखेद्धियाणाञ्चाभावं मरीवमानस्य विदुषा मन्यते। 

कस्मात्, एवं द्या दाच्रायः “मनरैतान् कामान् पश्चन् रमते 

ब्रह्मलोके" इति । यदि मनसा शरीरेद्धियैख विदरेत् मनसेति 

विशेषणं न स्यात् । तस्माद्भावः शरौरेद्धियाणां मेात्ते॥ 

भावं जेमिनिर्विकल्यामननात् ॥ ११॥ 
जेमिनिराचाया मनोावच्छरोरस्यापि सद्धियस्य भावं सुकरं 

नन्वीशखराधोनस्य विदुषः कथं सङ्कल्पमाचात् भागसिद्िस्तचादइ | 
अत रख्वेति। रघम खव विदुवाविभरत इति न सङ्कल्यभङ्ग 
इति भावः 

ख्वकारवत् मनसेतिविशेषणेनान्ययोगच्यवच्छेदात् देहाद्यभाव 
इति पुवेपच्तयति। अभावं वादरिराह द्येवं । अत्रापि वादिविवादात् 
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प्रति मन्यते, यतः “स एकधा भवति विधा भवति" इत्यादिना- 

ऽनेकघाभावविकल्यमामनन्ति। न नेक विघता विना शरोरभे- 

देनाच्जसी स्यात् यद्यपि निगणाचां मविद्यायामयमनेकधा- 
भावे विकल्पः पद्यते तथापि विद्यमानमेवेद सगणावस्थाया श्वय 

मविद्यास्हतये सङ्खीत्येत इत्यतः सगुण विद्याफलभावेन- 
पतिष्टत इत्युच्यते ॥ 

दाद् श्एडवद्भयविधं वाद् रायणाऽतः॥ १२॥ 

वाद्रायणः प॒नराचायाऽत एवेभयलिङ्गश्रुतिदशनादु- 
भयविधतवं साधु मन्यते, यदा सशरौरतां खङ्ःल्ययति तदा 

सशरोरोा भवतियदि वशरोरतान्तदा च्रशरीरःदइति। सत्य- 

सङ्कल्पात् सङ ल्पवेचिच्या । दाद शादवत्, यथा इादशाहः 

सचमहीनश्च भवति उभयलिङ्गश्रतिदशंनात् एवमिद- 
मपौति॥ 

तन्वभावे सन्ध्यवदुपपद्यते ॥ १३॥ 

यदा तु सेद्ियस्य शरोरस्याभावस्तदा यथा सन्ध्ये खाने 

संश्रयः, तत्र देदादयो न सन्त्येव सदा सन्त्येवेति च पच्तदयं पृ वप्त, 
लभेदनेच्छया सन्तिन सन्ति चेति सिदधान्तपच्ता जरटव्यः, फलन्त 

तत्तच्छरतेमु्यत्वमिति विवेकः ॥१०।१९१॥ 
दादश्नादवदिति। य रख्वंविद्वांसः खुवमपयन्ति डत्यपायिचोदनाग- 

म्यत्वञ्चतद्वाद्शाइस्य सचत्व, त खासतेति चाप्रयन्तोति बाचोदितत्वं 
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शरीरेद्धियविषयेव्वविद्यमानेव्वणुपलस्िमाचा एव पिच्रादि- 

कामा भवन्त्येवं मेोक्तेऽपि स्यः, एवे तदु पपद्यते ॥ 

भावे जायदत् ॥ ९४ ॥ 
क क १ ॥ त 

भावे पुनस्तनोायया जागरिते विद्यमाना एव पिचरादिका- 

मा भवन्त्येवं मृक्तस्या्यपपदयन्ते॥ 

प्रदौपवदवेशस्तथा हि दशयति ॥ ९५॥ 

"भावं जेमिनिविंकल्यामननात' [त्रन्ख०] दत्य सशरोरलं 

मक्तखयोक्तं तच चिधाभावादिव्वनेकशरीोरसग किं निरात्मकानि 

शरीराणि दारुयन्लवत् खज्यन्ते किंवा सात्मकानि अरस््मदादि 

शरीरवदिति भवति वीचा। तचनात्ममनसेभदानुपपत्तेरकंण 

शरौरेण यआगादितराणि निरात्मकानोत्येवं प्राप्रे प्रतिपद्यते, 

ग्रदौपवदावेश इति। यथया प्रदोप एकोाऽनेकप्रदौपभावमापद्यते 

सत्चलच्तणमिति स्थितं, तया दाद शदेन प्रजाकामं याजयेदिति यज- 
तिचोदनादश्रनात् नियतकटंकत्वावगमेन दिराचादिवद्दहौनत्वच्चे- 
त्ययः॥ १२ ॥ १२ ॥ १४ ॥ 
पदीपवद्ावेशः। सङ्कल्पमाचात् निमितदेदानपजोय तेषभयथादश्र- 

नात् संग्रयमादइ | भावमिति अनादिलिङ्ग्रीरस्कस्मिन्नेव प्रीरे 

भावात् निभितागेकदेदेषु भोगासिडिः पु वपच्तपफलं, सिद्धान्ते तल्बि- 
रिति मला खचं वाच्ष्टे। यथेत्यादिना। स रख्कघा चिघा 

पञ्चघेव्यादिश्यु्या विदुष ख्वानेकधाभाव उक्तः विदरांस्त नादे नापि 
` चिन्माचः लिङ्कापड्ितात्मा नच तस्य लिङ्भेद् विनाईनेकत्वं सम्भवति। 

अतः श्रुति बलादेकस्येवानादिलिङ्गस्य लाकदेदेषु प्रवेष्रेन भेद ण्ड्ब्ः। 
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विकारशक्तियोगात् एवमेकेाऽपि सन् विद्धानैश्वयंयेगादनेक- 

भावमापद्य सवखि शरीशाण्याविश्ति। कुतः, तथाडि दशं- 

यति शास््रमेकस्यानेकभावं, "स एकधा भवति चिधा भवति 

पञ्चधा सप्तधाः इत्यादि । नेतद्ारुचन्तो पमाभ्युपगमेऽवकल्यते 

नापि जोवान्तरावेशे। न च निरात्मकानां शरीराणां प्रततिः 

सम्भवति । चच्वात्ममनसेभंदानपपत्तेरनेकशरौरयोगाभन्भव 

द्ति। नेष दोषः, एकमनऽनदत्तीनि समनसकान्येवापराणि 

शरीराणि सत्यसद्कधल्यलात् खच्छति, ष्टेषु च तेषुपाधिभे- 

दाद्ात्मनोाऽपि भेटेनाधिष्टादलं याच्ते। एषैव च योगशा- 

स्तेषु योगिनामनेकशरीरयोगम्रक्रिया, कथं पनमुक्तस्यानेकश- 

यद्यपि मृलप्दीपस्य व्यन्तरे बूत्यन्नदीपानां चावन्तभेदेाऽस्ति लि- 
ङ्स्य तु देहभेदच्ता भेदो न खतः, खता लिङ्भेदेन तदुपह्ितजीव- 
मेदात् न् सन्धानानु पपत्तेः, अागन्तृकानेकदट छावसत्काय वादापाताच, 
तथापि प्रदीपत्वजायेक्छेन व्यक्तिवेक्यासेषात् ददान्तदादान्तिकयोः 
साम्यं द्रद््वयं तथाच वथा प्रदीपाऽनेकवतिषु परविशति णवं विद्यायो- 
गबलात् विद्या तु लिङ्गस्य व्यापित्वादनेकदरेदेषु युगपदावेश इति 
खचाचः। विदुचोऽनेकधात्वं ख॒तमन्यथा न घटते इत्याइ। नेतदिति। 
इतश सात्मकत्वमिव्यादह। न च निरात्मकानामिति। यदनादि मन 

ख्काद् दस्यं तदनुसारखोि देदान्तरस्थानि मनांसि भवन्ति तदव. 
स्थानां तच्निवम्यत्वसम्भवादि व्यच योगशास्त्र सम्मतिमाइ । रुतैवेति । 
निर्माणचित्तान्यस्मितामाचात् प्रटकत्तिभेदे धयोाजकं चित्तमेकमनेको- 
वामिति भगवत्पतञ्जलिना खचितं । योागिनाऽभिमानमाचान्निमाय- 
चित्तानि निमाणदे दषु भवन्ति, तेषां जिवामकमनादिचित्तमिव्ययः। 
उत्तर्खूचव्यावक्यशङ्कामाद। कथं पुनरिति। सलिलवत् सलिलः, 
खच्छ इत्यथः | 
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रौरावेशादिलकणमे शयं मभ्य पगम्यते यावता ^तत् केन का 

विज्ानोयात् नतु तद्वितीयमस्ति ततेाऽन्यदधिभक्तं यदिजानोयात् 

सलिल एको द्रष्टा देता भवति" इल्येवंजातोयका श्रतिरविशेष- 

विज्ञानं वारयतीत्यत उत्तरं पठति॥ 

खाप्ययसंपत्योरन्यतरापेच्माविष्कलं दि ॥ १९॥ 

खाप्ययः सुषुप्त, .खमपोता भवति तस्मादेनं खपितोत्याच- 

चते' दति अतेः । सम्पत्तिः केव, "ब्रहैव सन् ब्रह्मणेति" इति 

शरुते: तयोरन्यतरामवस्था मपेच्छैतददिशेषसं ज्ञाभा वव चनं कवित् 

सुषुप्तावस्ामपेच्योा च्यते कचित् कैवल्यावस्थां । कथमवगम्यते, 
यतस्तचरेव तदधिकारवशादाविष्कुतं, “एतेभ्य श्डतेभ्यः समुत्याय 

तान्येवानु विनश्यति न प्रत्य संज्ञास्ति चत्र लस्य सवंमात्मैवाश्डत् 
यच सुप्ता न कञ्चन कानं कामयते न कञ्चन खभ्नं पश्बतिः 

इत्यादि श्रुतिभ्यः । "खगुणविद्याविपाकस्थानन्त्ेतत् खगादि वद्- 

वस्थान्तरं यत्रेतदे ् रय॑मुपवर््ते तस्माद् दषः ॥ 

नतु तद्धितीयमस्तोति क्रचित् सुघु्िमधिक्लत्योल्तं "तत् केन कम्" इ व्धा- 
दि क्रचिन्मक्तिं प्ररायोक्तं,र्वं विशघनज्ञानाभाववचनं सुषु्षिमुक्तयन्यत- 
माप्त सगणापासकस्य भोागाक्ता न विरुध्यते भिन्नविषयत्वादित्याद। 
खाप्ययेति । तचव शता, तदधिकारवश्ात् छषु्यादिप्रकरणवलात्, 
उक्तवचनानामन्यतर1पेच्तत्वमाविव्कृतं, हि यतः खताऽव गम्यत इव्यर्थः | 
चच समुल्थानादिवाक्यं मुक्तिविषयं यच सुप्त इति सुपिविषयमिति 
विभागः।॥ 

7 



११५० रलपभाभासिते। [ऋ०४।पा०४]] 

जगद्यापारवजं प्रकरणादसन्निडिततवाच् ॥ १७॥ 

ये सगुणब्रह्मो पासनात् सदेव मनसेश्वरसायुज्यं ब्रजन्ति कि- 

न्तेवां निरवयदरमैश्व्यं भवत्यादाखित् सावग्रडमिति संशयः। 

किन्तावत् प्राप्तं निरङ्कशमेवैषानश्थे भवितुमरति, चाप्नोति 
सखा राच्यं" “सवऽ देवा वलिमावदन्ति" ^तेषां सर्वषु लेकेषु 

कामचारा भवति इत्यादिश्रतिभ्वः। इत्ये प्राप्ते पठति। 

जगड्भापारवजंमिति । जगदुत्पत्यादियखापारं वजेविलाऽन्यद्- 

णिमाद्यात्म कमै श्ये मुक्तानामवितुमर्दति, जगद्मापारस्ठु नि- 
त्यसिद्धसेवेश्वरस्य | कुतः, तस्य तन्न प्रकतत्वादसनिडितलाचेत- 

रेषां । पर एव दीशरो जगदा पारेऽधिश्तः तमेव म्रकत्योत्- 

पत््याद्युपदेशान्नित्यशब्दनिवन्धनवाच । तदन्वेषणएविजिन्ञासन- 

पू्वकमितरेषामादि मद ख्य शरूयते, तेना सन्निडितास्ते जग्चा- 

पारे। समनखलादेव वचेषामनेकमत्ये कस्यचित् स्ित्यभि- 

प्रायः कस्यचित् संदाराभिप्राय दत्येवंविरोधाऽपि कदा- 

जगद्यापारवनं। सङ्कल्पारेवे्ादिनोकतेश्र्यस्थ जगतख्च्छादि- 
व्यतिरिक्तविषयत्वेनाचापवादात् सङ्गतिः, उभयथा दशनात् संश्यः। 
इखरनानात्वं पवपत्तफलं, सिद्धन्तेतु विद्यायोागिनामीश्रनियम्ब- 
त्वाद् कस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्येव जगत्कट्टत्वसिद्धिरिति विवेकः 

मरलयात् सगसमये यस्येच्त णपूव कट त्वं खता प्रकतं तस्येव जियन्तृत्वा- 

दिजंगद्यापारः। नद्यपासकानां दं विनेच्तणं सम्भवति। किच्चेश्वरस्य 
नित्यसिद्धत्वात् शब्दकसमधिगम्यत्वान्नगत्खद्टत्वं यक्तं, न तु तत्मसा- 

दलब्पसिद्धीनां जीवानाभिव्याद । नित्यशन्द्निबन्धनत्वाचेति | किञ्च 



[ख०४।पा०९] शा ङ्स ब्रद्धार्चभाश्ये | १९१५१ 

चित् स्यात् । रथ कस्यचित् खङ्धल्पमन्वन्यस्य सङ्कल्प 

दत्यविरोाधः समर्थैत, ततः परमेश्वराहततन्तत्रमेवेतरेषामिति 

व्यवतिष्ठते ॥ 
०९ ¦ अ. कि = 8ि 

प्र्यक्तापद्शदिति चन्नाधिकारिकमण्ड- 
~ 

लख्ोक्तेः ॥ १८ ॥ | 

अय यदुक्तं श्राप्रोति खाराच्यम्' दत्यादिप्रत्यक्तापद्- 

शान्निरवग्रदनैश्वग्ये विदुषां न्याय्यमिति तत् परिदत्तेव्यं, 

अचेाच्यते । नायं दाषः, आधिकारिकमण्डलष्छेकतोः। च्राधि- 

कारिको यः सविढठमण्डलादिषु विश्ेषायतनेषु व्वख्ितः 

परमेश्वर स्तदा यत्तैवेयं खाराज्यप्रात्धिरुच्यते यत् कारणम- 

नन्तरं आ्त्नाति मनसस्पतिमित्याद। चा डदि सवंमनसा- 

म्यति: पवेसिद्ध ईैश्वरस्तं प्राप्नोति । एतदुक्तं भवति, तदनुसा- 

रेण चानन्तरं वाकपतिख्चष्यतिः श्रोचपतिविज्ञानपति- 

श्च भवतोत्याद) एवमन्यचापि यथासम्भवं नित्यसिद्ध श्वरा- 

यत्तमेवेतरेषामैश्वय्यै याजयितव्यं ॥ 

विदुषां समप्राधान्य मियो विरोधः, खवा प्र्न्धेषां गुणत्वे त्वेक वेश्च 

इत्याद | समनसत्वादिति॥ 

अधिकारे नियोजयत्याटिव्यादीनिव्याधिकारिकः, स चासा मण्ड- 

लस्य तस्य प्राप्यल्ोक्तेरिव्ययेः। मनसस्पतिः खयमण्डलान्तःस्यः पर- 

मात्मा (तत् सवितुरव॑रेणटं धियो यो न प्रचादयात्, इति च्ुतेः। तधा 
च यदि पव निर्ण खाराज्यमतं स्यात् तदहि इश्स्स्याम्र प्राप्यता 

न ब्रयादता मागे खाराज्यं न जगच्जन्मादिष्विति भावः| वाक्- 

पतित्वगदिकमपीश्चरची नमिव्याद | तदनसारणति। उक्तन्याय काम 

चारादिवाक्येष्वतिदि्ति। रख्वमिति। 
2 2 



१९१५२ रलप्भाभासिते। [च्च०8;म्१ ०8] 

विकारावत्निं च तथादि खितिमाइ ॥ १८ ॥ 

विकारावत्यंपि च नित्यमुक्तं पारमेश्वरं रूपं न केवलं 

विकारमाचगेाचरं सविटमण्डलाद्यधिष्टानं | तथा दस्य टिरू- 

पां खितिमादान्नायः (तावानसख महिमा तता ज्यायांश्च पुरूषः। ` 

पादोऽस्य सवी तानि चिपादख्ाष्टतं दिवि इत्येवमादिः। 

नच तन्नितिकारं रूपमितरालम्बनाः प्राप्नुवन्तीति शक्यं वक्त, 

श्रतत्क्रतुवान्तेषां । अतश्च यथैव दिरूपे परमेश्वर निगणं रू- 

पमनवाष्य सगुण एवावतिष्ठते एवं सगुणेऽपि निर वयदमेग्च- 

य्यमनवाप्य सावग्रह एवावतिषटत दति द्रष्टव्यं ॥ 

=, ° ४० दश्यतशरेव प्र्यत्तानुमाने ॥ २० ॥ 

दशंयतश्च विकारावत्तिलं परस्य ज्योतिषः श्रुतिस््रतो “न तच 

खय्या भाति न चद्धतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतेाऽचमभ्निः' 

दृति, "न तद्भासयते य्या न शशाद्खा न पावकः" इति च। 

तदेवं विकाराव्तित्वं परस्य च्योातिषः प्रसिद्धमित्यभिप्रायः॥ 

जगद्यापार उपासकप्राप्यः तदुपास्यनिषरूत्वात् सङ्कल्य सिद्या दि बदि- 
व्याश द्धो पास्यस्थनिगुंणखनरूपे यभिचास्माद। विकारावत्तिं चेति ॥ 

निगुण्खरूपे प्रमाणमाह । दश्टेयतच्ेति। यथा ज्ञानाभावा्निर्युणं 
न प्राप्तं तया ध्यानाभावाज्नगत्खद्युत्वादि न प्राप्यते। व्यानाभावच् 
विध्यभावादिति भावः॥ 



ऋ = र |, 

[अ०४९।पा०४] शरा ङ्ध ब्रद्धय ख्चभाष्ये | ११५३ 

भागमाचसाम्यलिङ्गाच ॥ २९॥ 

द्त्च न निरङ्कुशं विकारालम्बनानामैश्यं यस््माद्धागमा- 

चमेषामनादिसिद्धनेश्चरोण समानमिति अयते (तमापो 

वे खल मोयन्ते लाकेाऽकीः इति, “स यथैतां देवतां स्वा 

ग्तान्यवन्ति एवं देवेविदं सवाणि ग्डतान्यवन्ति तेना एत- 

स्ये देवताये सायज्यं सलाकताच्नयति' दत्यादिमेदव्यपदेशलिङ्ग- 

भ्यः। नन्वेवं सति सातिशयत्वादन्तव्मैश्वव्थ॑स्य स्वात्तत- 

खैषामादठन्तिः प्रसज्येतेत्यत उत्तरं भगवान् वादरायणा- 

चाय्यः पठति॥ 

अनाठत्तिः शब्दाद् नाव्त्तिः शब्दात् ॥ ९९ ॥ 

नाडोरश्सिसमन्वितेनार्सिरादिपवेणा देवयानेन पथा ये 

ब्रह्मलाकं शास्त्राक्रविकेषणं गच्छन्ति, यस्मिन्नऽरथ् दवे ्था्ण- 

[| € रि 

तमृपासकं ब्रद्मलाकगतमाद दिरखगभः (मया खल्विमा अपो 
अम्टतरूपा मीयन्ते भुज्यन्ते न चाप्यसा लाकाऽग्ताद् कलच्तणः' इत्य 
येः। खुत्यन्तरमाइ । स ययेति । भागसाग्ये स दृद्ान्ता वयेव्य्थः| 
तेना उद्युशब्दोाऽप्यथैः । सलाकतामपीत्यन्वयः । सायुज्यं समानदे दत्व 
क्रमेण मुक्तिवा | श्ास््रसमापिं चयन् चकारं पूजयति । भगवा- 
निति । भगवत््वं सवंज्ञत्वं | खूचद्ारा श्ष्याणामाचारे स्थापनात् 
अचायंत्वं। वाद्रायणपदोन वद्रिकाञ्नमवासेक्या निव्यसवंज्ञस्य 
परमगृरोनारावणस्य प्रसादद्योतनात्तत्प्रणीतश्रस्त्रं निरबद्यतामु- 
द्रोतयति ।॥ 

सगुणविद्यायाः सातिश्यफललत्वेऽपि तते निगुणविद्ययाऽनाडक्तिरि- 
व्याह | अनाढत्तिः शव्दादनादृत्तिः शब्दात् | ये ब्रद्यलेकं गच्छन्तिते तं 



९१५४ सरलप्रभाभासिते। [अ०8।पा् ०९ 

ची ब्रह्मलोकं ठतोयस्यामिता दिवि यद्छिन्नैरम्मदीयं सरो 

यस्मिन्नश्चत्यः सोमसवना यद्िन्नपराजिता पूत्रह्मणे यस्खिंश 

प्रञुविमितं हिरण्मयं वेष यश्चानेकधघामन्लायंवादादिप्रद- 

शेषु प्रपच्यते तंते प्राप्य न | चन्द्रलाकादिवत् विय॒क्तभोागा 

श्रावन्तेन्ते। कुतः, (तयाद्खं मायन्नऽग्टतलं' इति, "तेषां न प॒न- 

राटठत्तिः “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्तं नावर्तन्ते 

“जह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावत्ततेः इत्यादि शब्देभ्यः । 

अन्तवेऽपि वैश्व्य॑स्य ययाऽना टृ ्तिस्तया वणितं 'कायोत्यये 

तदध्यक्चेणए सदातःपरम्" [त्रर्ख°] इत्यच। सम्यम्ट् थंनविष्वस्त- 

तमसान्तु नित्यसिद्धनिवौणएपरायणानां सिद्धेवानाडत्तिः । त- 

प्राप्य नावतन्ते डति सम्बन्धः। लाकं विशिनष्ि। यस्मि्चिति। इताऽस्मात् 
एथिवीलाकात् टतीयस्यां दिवि ये ब्रद्यलाकस्तस्मिन्नर इति ख इति ` 
चार्णवतुखये सुधाङ्दाविव्य्थैः। रेरमन्नमयं, मदीयं मदकरं सरः, 
सामसवनः अम्टतव्घी, यद्यपि तेषामिह नपुनराङत्तिरिमं मान- 
वमिति च अतिष्िहेममितिविशेषणाद्िन कल्पे ब्रद्मलाकगतानां 
कल्पान्तरे खाट त्तिभति, तथ्यापीश्रे पात्ति विना पञ्चाभिविद्याखमे 

धटएवब्रद्यचयोादि साघनेय गतास्तेषां तक््वन्ञाननियमाभावादारत्तिः 

स्यात,येतु दहरदीशखरापास्या गतास्तेषां सगुणविद्याफलच्तयेऽपि 

निर वग्रदेखरान॒य दाल्वव्यात्मन्ञानान्मुक्तिरिति निवम इव्यभिपेत्याइ । 
न्त वत््वे$पि त्विति । नन्व सूचक्ता सगणविदामेवानाृत्तिक्रम उक्ता 
न निर्रणविदां तच को हेतुस््त्यिशद् तेवामारत्ति्रङ्गाभावादित्यादइ।. 

सम्यगिति । तद्ाखयणेनेति गणविदामाव्तिप्राप्ता सम्यदरणनाखयण- 

नेवानाव्तिः साधिता, अतः खत ख्व सम्यग्द्भिनामावत्तिश्ङ्का नेति 

किम वाखमिब्य्ः। यचाध्यायसमाप्िसतच पद माचस्याभ्यासेा दशितः 

इद खूचस्येवाभ्यासात् प्रास्त्रसमाप्िद्यात्यत इव्यादइ। अनावत्तिः शब्दा 

दिति। र्वं समन्वयेाक्तया ब्र्धयात्मेक्यस्य वेद्ान्तप्रमाणकत्वमवधारयियतुं 
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दाञ्रयणेनेव हि सगणश्ररणानामप्यनाटत्तिसिद्धिरिति। अरना- 

इत्ति; शब्दादनादटत्तिः शब्दादिति खचाभ्यासः शास््रपरि- 

समाधिं दशयति ॥ 

इति ओ्रीमच्छारोरकमोमांसाभ्ये ओमत्परमरंसपरित्रा- 

जकाचायं श्र मङ्गा विन्दभगवत्पृज्यपाद शिष्य ओ्रोमच्छङ्ःरभग- 

वत्पूज्यपाद कतौ चतुथाध्यायस्य चतुथः पादः समात्तः। 

समाप्तमिदं ब्रह्ममीमांसाशास्तं शङ्रभाव्यय॒तम्। 

वाक्यायंज्ञाने स्मतितकादिसवंपरकारविरोधः परितः, साघधनसम्प- 

. तिचच दशिता, तस्मादिवेकादिसाधनसम्पन्नस्य आ्वणादयावुत्तिनिरस्त- 
समस्तप्रतिबन्धस्याखण्डात्मसंबोधात् समुलबन्धध्वंसे सव्या विभूतनि- 
व्कलइग नन्त खप्रका एचि दानन्दात्मनावखयान मिति सिं ॥ 

नानाविघग्रज्यजातं वीच्छ सम्यग्ययामति। 

¶्रारीोरकस्य भाष्यस्य क्ता याख्यासतां मद्॥ 
अन्तयामी जगत्साच्ती सवंकत्ता रघददः। 

अताऽच दषाः स्यादष दयेवेतिष्यसनात् ॥ 

वच्चस्यच्टणेाख पां करतलयुगले कोास्तभाभां दयाच्च, 
सीतां कादण्डदीच्वामभयवर्युतां वीच सामाङ्गसङ्गः | 
खस्याः क्र स्यादितीयं हदि छतमनना भाव्यरन्नपभाऽऽया, 
खत्मानन्देकलब्धा रघवरचरणाम्भोजयुग्मं प्रपन्ना ॥ 

इति शओीमत्परमदहंसपरित्राजकाचायं ओीमदूरापालसरखतीपृज्य- 

पादशिष्य खोगातिन्दानन्द्भगवत्कता एरीरकमीमासायाख्याया भा 

ष्यर्लप्रभावां चतुघाध्यायस्य चतुः पादः समाप्तः ॥ 

समाप्तखाय ग्रञ्यः। 
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ॐ तत्सत् । 

व्यासाधिकरणमाला 
भारतोतोधंकता 

ल्य @) > ~~ 

प्रथमाध्याये प्रथमपादट्ः--अनृक्रमणिका। 
प्रणम्य परमात्मानं ्रीविद्याती्थरूपिणं। 

तैयासिकन्यायमाला श्राकीः संग्यद्यते स्फर ॥९॥ 

|। ॐ ॥ 
वागीष्णदयाः सुमनसः सवोप्ानामुपकमे। 
यं नत्वा छतकछलत्याः स्य॒स्तं नमामि गजाननं ॥ 

पारि चितस्य ग्रख्यस्या विघ्नेन परिसमाप्तये, प्रचयगमनाय श््टिचा- 
रपरिपालनाय च विश्िद्धदवतातत्वं गरूमत्येपाधियक्तं नम्य रजं 
पतिजानीते, प्रणम्येत्यादिना | वासनोक्ता वेयासिको, वद्एन्तवाक्या- 

यनिणायकःन्यधिकरणानि न्यायाः, तवामनु करमेण ग्रथनं माला। वद्य. 
प्येवा खूचभाव्यकारादिभिः प्रप्धिता तथापि खचादौनामतिप्र्- 

विषयत्वात् मन्दबद्यनग्रद्ाय ्वाकेरेषा माला स्फटं संग्टद्यते । अचैक- 
मधिकरणं पञ्चावयवं, विवयः सन्देहः सङ्गतिः पूवपच्तः सिदान्तश्वेति 
पद्धावयवाः॥.१॥ 

एका विषचमन्दे दपूव पकावभासकः । 

द्चाकाऽपरस्ठ सिद्धान्तवादो, सङ्गतयः स्फुटाः ॥२॥ 

तेषामवयवानां संग्रहप्रकार दष्यति, खक डइति। रकस्याधिकर- 
शस्य संग्राहइकाद्ाश्चाका, तयोाराद्यश्चाकस्य पवाद्धंन दाववयवो संग्र 
ह्यत, उत्तराद्धनकः, दितीयश्चोकन चंकः। यद्यपि सङ्गत्याख्य रका;व- 
यवः शिव्यते तथापि प्रत्यधिकरगंन एक् संग्रहीतये भवति, सल 
द्यु त्वन्नस्य पुरुषस्य खयमेवादितु शक्यत्वात् ॥ २॥ 

॥ ६1 
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ग्रास्तेऽध्याये तया पाट् न्यायसङ्गतयस्िघा। 

श्रास्तादि विषये ज्ञाते तत्तत्सङ्गतिरूद्यतां ॥ ₹॥ 

सङ्गतिं विभज्य बयुत्याद यति, शस्व इति। श्स्रपतिपाद्यं खध्याय- 
प्रतिपाद्यं पाद प्रतिपादयञ्चाथमवगम्य एस सङ्गतिरध्यायसङ्गतिः पाद्- 
सङ्तिञ्ेति तिखः सङ्तय ऊहितुं शक्यन्ते ॥ ३॥ 

शास्त ब्रह्मविचाराख्यमध्यायाः स्यञचतुविधाः । 

समन्वयाविरो्ची ड साघनच्च फलं तया। ४ ॥ 

शरा सतप्रतिपाद्यं अध्यायप्रतिपरा्यच्च दशयति, श्रास्त्रमिति | सवषां 
वेदान्तवाक्यानां ब्रद्यणि तात्यंण पयंवसानं पथमेनाध्यायेन प्रतिपाद्यते, 
दितीयेन सम्भावितविरोाघः परि्ियते, टतीयेन विद्यासाधननिणेयः, 
चतुर्थन विद्याफलनिणय इत्येते खध्यायानामथो इति॥ ४ ॥ 

समन्वये खष्टलिङ्गमखष्टलेऽण्युपाखखयगं । 

ज्ञेयगं पद माच्च चिन्त्यं पादंव्वनुक्रमात् ॥॥ 

तच प्रथमाध्यायगतपादायान् विभजते, समन्वय इति। स्पखत्रद्य- 
लिङ्गयुक्तं वाक्यजातं प्रथमपादे चिन्तयं, तद्यथा “अन्तस्तद्धमापदरेश्पत्' 
डत्यच सावच्यसावात्यसवेपापदरत्वादिकंब्रद्यणाऽसाघधारणतया स्प 
लिङं । स्प ब्रह्य लिङ्त्वे सति उपास्यविषयं वाक्यजातं दितीय- 
पारे चिन्त्यं, तद्यथा प्रयमाधिकरणविषयश्ण्डिल्ये पास्तिवाक्चे मनोा- 
मयत्वप्राणशरणेरत्वादिकं सोपाधिकं ब्रद्मणा जीवस्य च साघधारणत्वा- 

स्पष्टं ब्रद्मलिङ्कं। टतीयपादे तु अस्पटलिङ्गत्वे सति ज्ञेयत्रद्यविषयं 
वाक्चजातं चिन्त्यं, तद्यथा प्रथमाधिकरणे मृण्डकगतब्रद्धात्मत्ववा क्ये 
दयुएयिवयन्त रीच्ताद्योतत्वं सखूचात्मनः परत्रद्यणख साधारणत्वादस्पष्ं 
ब्रद्धयलिङ्धः। यद्यपि दितीयपादरे कठवबह््यादिगतब्रद्मतत्ववाक्यानि 

विचारितानि, टतीयपादे तु ददहरोपासनवाक्यं विचारितं, तथा- 

प्यवान्तर सङ्गतिलामेन तदिचारस्य प्रासङ्किकत्वात् न पादाथंयोः 
साङ्गा पत्तिः, इत्थं पादचयेण वाक्यविचारः समापितः चतुधंपादे- 
नावयक्तपदमजापदच्चेग्येवमादि सन्दिग्धं पद चिन्त्यं ॥५॥ 
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दितोये सपतितकाभ्यामविरोधोऽन्यदुष्टता । 
तभोक्तश्॒तेलिंङ्ग्रतेरष्यविरद्धता ॥ ६ ॥ 

दितीयाध्यायगतपादाथान् विभजते, दितीय इति। प्रथमपाद 
साह्ययोगकाणादादिस्मतिभिः साह्यादिप्यक्ततकख विरोघोा वेदान्त 
समन्वयस्य परितः | दितीयपाद् साह्लादिमतानां दुद्धं दशित। 

दतोयपादे प्रभाग पञ्चमदाश्ूतश्रतीनां परस्परविराघः परिहत 

उत्तरभागेण जौवश्रतोनां। चतुधपादरे लिङ्गश्रीरश्चतीनां विराध 

परिहारः ई ॥ 

हतोये विरतिस्तच्वम्यदाथपरि राधनं । 

गणे पसं तिज्ञाने वदिरङ्गादिषाधनं।॥ ७ ॥ 

टतोयाध्यायगतपादाथान् विभजते, टतीय इति। प्रथमपादे जी- 
वस्य परलाकगमनागमने विचार्यं वेराग्यं निकू्पितं। दितीवपाद 
पवेभागेण त्वपद्ायेः शाधितः, उत्तरभागेण तु तत्पद्ाथः। व्टतीयपाद् 

सगगविद्यामु गगापसंहारो निरूपितः, निगुणे ब्रह्मणि अपनरूक्त- 

पद्पसंहारखख।| चतुथपादे च निगणक्तानस्य वहिरङ्साधनभूता- 

न्धाञ्मयन्ञादीनि अन्तरङ्गसाधनभूतानि प्रमदमखवणमनननिदि- 

व्यासनादौनि च निरूपितनि॥ ७॥ 

चतुय जीवतो मृक्तिरुतक्रान्तिगतिरत्तरा । 

ब्रह्य प्रा ्घिब्रह्मलाकाविति पाद्ाथसंग्रदहः ॥ ८॥ 

चतुथाध्यायगतपादाथान् विभजते, चतुथं इति प्रथमपादे च्चवण- 

द्याखत्या निगरणं उपासनया सगुणं वा ब्रह्म सच्तात्वु्य जीवतः पाय- 
ुखलेपवि नाश लच्तणा मुक्तिरभिदिता। दितीवपाद सियमाणस्या- 
त्कान्तिप्रकारोा दशितिः टतोयपादे सगुगव्रद्यविदो ग्टतस्यात्तर- 
मागाऽभिडितः। चतुथंपादे पृवंभागेग निगुणब्रद्यविदोा विद्दकव- 

ल्यमुक्तिरक्ता, उत्तरभागेण सगणव्रद्यविदो ब्रद्मलाकल्थितिनिरूपि- 
ता। र्वं पादाः संग्यह्ोतः॥ऽ॥ 

8 2 
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ऊडिता सङ्गतोस्तिखस्तयाऽवान्तरसङ्गतिं। 

ऊदेदात्तेपटृष्टान्तप्रव्युद्ाइरणणदिकां ॥€॥। 

सन्त्वेवं श्स्त्राध्यावपादप्रतिपाद्या अथाः, किं तत इत्यत आह, 
ऊहिलेति। तद्यथा ंत्त्यधिकरणे ^तदेच्वतः इति वाकछं प्रधानपरं 
ब्रह्य परः वेति विचायते, तस्य विचारस्य ब्रद्य सम्बन्धित्वात् ब्रह्मविचार. 

शास्त्र सङ्तिः। वाक्यं ब्रद्यणि तात्मयवदिति निगेयात् समन्ववाध्याय- 
सङ्तिः। रच्तणस्य चेतनन्रद्यणाऽसाघार णत्वेन स्प्ररलिङ्गत्वात् प्रथ- 
मपादे सङ्तिः, रवं सवंख्वप्ययिकरगेषु यथायोग्धं सङ्गतिचितयं 
ऊदनीयं | अवान्तर सङ्गतिस्त॒ अनेकधा विभज्यते, अात्तेपसङ्गतिः 
द दछान्तसङ्गतिः पल्यदाइरणसङ्कतिः प्रासङ्किको सङ्तिरिव्येवमादिः। 
सेयं खवान्तरसङ्गतिः ्युत्पन्चेनाडितुं श्क्यते॥ < ॥ 

पूवन्याचस्य सिद्धूान्तयुक्तं वी च्छ परे नये। 

पवंपक्घस्व युक्तिञ्च तच्राक्ेपादि चोजयेत्।॥ ९ ॥ 

ताः त्पादयति, पूवेन्यायस्येति। तद् यथा प्रथमाधिकरणे ब्रह्य विचा- 
र प्रास्त्रमारम्भणीयमिति सिद्धान्तः, तच य॒क्किः ब्रद्यणः सन्दिग्धत्वा- 

दिति । दितीवासिकरणस्य जगज्जन्मादि ब्रद्धयलच्तणं न भवतोति पव- 

पत्तः, तच य क्तः जन्मादेच्जगचत्रिरत्वादि ति । तदुभयमवलाक्व तयोरा- 

त्तेपसङ्तिं याजयेत् । सन्दग्धत्वात् ब्रह्य विचायमिव्यक्तं, जन्मादेरन्य- 

निद्त्ेन ब्रद्यणे लच्णाभावे सति ब्रद्मैव नास्ति कुतस्तस्य सन्दिग्धत्वं 
विचा्॑त्व्चेव्याच्तेपसङ्तिः। दृद्टान्तप्रद्यदादइरणसङ्गतो चाच योज- 
यितुं शव्येते, यथा सन्दिग्धत्वेन हेतुना ब्रह्मणा विचा्त्वं तधा जन्मा- 
देरन्यनिदत्वेन देतुना ब्रद्धयणेा लच्तणं नास्तीति दषान्तसङ्गतिः। 
यथा विचार्यत्वे हेतुरस्ति न तथा लच्तणसद्धावे हेतुं पश्यामः ञ्ति 
प्रद्यद्ादइरगसङ्तिः। ते रतं टद्धान्तपत्यदाहरणसङ्गती सवच लभे, 
पुवाधिकरगसिद्धान्ते तदुत्तराधिकरणपुवपच्तहतुमत्वसाम्यस्यात्त- 
राधिकरणसिद्धान्ते इहेतु्रून्यत्ववेलच्तण्यस्य च मन्देरप्यत्ेत्ितुं शएक्व- 

त्वात्। बख्ाच्तपसङ्गतियंचयायाग्यमन्नवा। प्रासङ्किको सङ्तिरुदाङ्कि- 



[ख०१।पा०९| व्यासाधिकरणमाला। ५ 

यते, देवताधिकरणस्याधिकारविचारयरत्वात् समन्वयाध्याय जेय- 
नद्यव विषये ढतौयपाद् च सङ्त्भावेऽपि बदधिस्थावान्तरसङ्गति- 
रेोवास्ति, तथाह पुवोधिकरगे ङ्गम वाक्यस्य ब्रह्मपर वाच्त्वात् 
अखङ्र्माचत्व ब्रद्यणा मनुष्यहृदयापेत्तं मनुव्याधिकार्त्वात् श्णस्तस्य 
इव्युक्तं, तत्रसङ्गेन देवताधिकारो बडिस्थः, सेयं प्रासङ्गिकी सङ्गतिः। 
तदेवं न्धायसङ्तिर्युत्मादिता, इदानों प्र्यधिकरणमवयवचतुदयं श्वा 
काभ्यां संग्टद्यते॥ ९० ॥ 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥९१॥ ब्रद्यद्चं। 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमपाद 
परथमाधिकरणमारचयति। 

©, 4 

विचायं विचायंवा ब्रह्माऽध्यासानिरूपणात् ? । 

्रसन्देदाफललाभ्यां न विचारं तददद॑ंति॥ 

अध्यासाऽदंबुद्धिसिद्धाऽसङ्ग ब्रह्म श्रतीरितम् । 
[क् © ~ 

सन्ददान्दमक्तिभावाच विचायंब्रह्मवेद्तः॥९॥। 

जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ चं । 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमपाद 
दितीवा्िकरणमारचयति। 

लच्षणं ब्रह्मणा नास्ति किंवास्ति? नहि विद्यते। 

जन््रादेरन्यनिष्टलात्, स्त्यादेखाप्रसिद्धितः॥ 

ब्रह्मनिष्ठं कारणएलं स्याल्ञच्यं ख गभुजङ्गवत् । 
ॐ ५ ^~ 

लाकिकानोव सत्यारौन्यखण्डं लच्तयन्तिइि।२॥ 

्स््रयानित्वात् ॥ ₹२॥ चं | 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे 

ढतीवाधिकरणस्य प्रयमवगकमारचयति। 



वासाधिकर्णमाला। [ष्य ०१।पा०१। 

न कटं ब्रह्म वेदस्य किं वा कटं? न कठं तत्। 

“विरूपनित्यया वा चेत्येवं नित्य लकी त्तनात् ॥ 

कटं, निसितात् युक्तेनित्यवं पूवसाम्बतः । 

सवावभासि वेदस्य कटंलात् सवेविद्धवेत् ।॥ ३।। 

परथमाध्यायस्य प्रथमपादे 
दटतीयाधिकरणस्य ्दितीयं वणेकमाह | 

श्रस््यन्यमेय ताऽप्यस्य किं वा वेदैकमेयता ? । 

चटवत्सिद्धूवस्तुलात् ब्रह्मान्येनापि मौयते॥ 

कूपलिङ्गादिरादित्यान्नाख मान्तरयेग्यता। 

'तन्तीपनिषदे'त्याद परोक्ता वेदकमेयता।। २॥ 

तत्त॒ समन्वयात् ॥ 8॥ खच । 
प्रयमाध्यायस्य प्रथमपादे 
चतुथाधिकरणस्य प्रथमवण्कमाद | 

वेदान्ताः कटदवादिपरा ब्रह्मपरा उत?) 

्रनृष्टानोपयोगित्वात् कचादिप्रतिपादिकाः।। 

भिन्नप्रकरणाललिङ्गषर काच ब्रह्मवाधकाः । 

सति प्रयोजनेऽनथदानेऽनष्ठानतेाऽच किं । ४॥ 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे 
चतुथाधिकरगस्य दितीयं वणेकमाहइ। 

प्रतिपत्तिं विधित्खन्ति ब्रह्यण्छवसिता उत ? । 

शास्तत्वात् ते विधातारो मननादेञ्च कौत्तनात् ॥ 



[अख ०९।पा ०९२ | व्यासाधिकरणमाला। र 

नाक्टतन्तेऽस्ति विधिः, शास्त्रत्वं शंसनाद पि, 

मननादेः पराबेाधात् ब्रह्मण्वसितास्ततः ॥ ४॥। 

र च्ततेन7शब्दं ॥ ५ ॥ गोगश्चन्नात्मशब्दात्॥ € । तच्चिस्य मेच्तपद्- 
षात् ॥ ७ ॥ हेयत्वावचनाच्च ॥८॥ खाप्ययात् ॥€॥ गतिसामान्यात् 

॥ १२० ॥ तत्वाच्च ॥१९॥ ख्च। 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपाद 
पञ्चमाधिकरणमारचयति। 

"तट् ् ततेतिः वाक्येन प्रधानं ब्रह्य वाच्यते? । 

ज्ञानक्रियाशक्निमच्वात् प्रधानं सवकारणं। 

ई क्तणाच्वेतनं ब्रह्म, क्रियाज्ञाने तु मायया, 

आरत्मश्ब्दात्यमताद्ाव्ये प्रधानस्य विरोाचधिनो।॥५॥ 

च्छानन्द्मयेोऽभ्यासात् | १२॥ विकारुशब्दात्रेति चेन्न प्राचयोत् ॥१३॥ 
तडेतुयपदेश्ाच ॥ १४ ॥ नेतरोाऽन् पपत्तेः ॥ १५ ॥ मान्तवणिंकमेव च 
गोयते॥ १६ ॥ भेदव्यपदेश्राच ॥ १७ ॥ कामाच नान् मानापेत्ता ॥ १८॥ 
तस्मित्रस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९ ॥ खच | 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपाद 
बखाधिकरणमेकदोशिमतमारचयवति। 

संसारी ब्रह्म वाऽऽनन्दमयः? संसाय्येयं भवेत् । 

विकाराथमयरग्न्दात्, प्रियाद्यवयवोाक्रितः॥ 

श्रभ्यासापक्रमादिग्या ब्रह्माऽऽनन्द् मये भवेत् 

प्राचयाथा मयय्श्ब्द्ः, प्रियाद्याः सृरुपाधिगाः॥ < ॥ 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे 
खमतानुसारेण घष्टाधिकरणमारचयति। 



व्यासासिकस्णमाला। [ चऋछ० घा ° २] 

अन्याङ्गं खप्रधानं वा ? ब्रह्मपच्छमिति' श्चतं। 

स्वादानन्द मयस्वाङ्ग, पच्छेङ्गलम्रसिद्धितः॥ 

लाङ्गलासम्भवाद् च पच्छेनाधारलचणा। 

च्रनन्द्मयजीवेाऽसिन्नािताऽतः प्रधानता ॥६॥ 

॥ 

। 

५ 

॥ 

{| 

1 

~ 

॥ 

| 

अन्तस्तद्धमापटे षात् ॥ २० ॥ मेदव्यपदेशएचान्यः ॥ २९ ॥ चं | 

पथमाध्यायस्य प्रथमपाद 
सप्तमाधिकरणमारचयति। 

डिरएयो देवतात्मा किं वाऽसौ परमेश्वरः? । 

मवीद्ाघाररूपेक्तेरवतात्मैव, नेश्यरः ॥ 

सावात्यात् सवेदुरितरादित्याचेश्रो मतः । 

मयाद्ाद्या उपास्यथंमोशेऽपि स्यरूपाचिगाः ॥ ७ ॥ 

च्षाकाशस्त ्िङ्ात् ॥ २२॥ सचं। 

पथमाध्यायस्य पथमपादे 
अषटमाधिकरणमारचयति। 

काश दति दावाचेषत्यच खं ब्रह्य वा?ऽच खं । 

शब्दस्य तच रूढलात्, वाव्वाद; सब्जनाद्पि ॥ 

साकाश्रजगदुत्पन्तिदेतुलात् ओरतरूढडितः। 

एवकारादिना चाच ब्रह्टीवाकाशभशब्द्िति। ८।। 

अतरखवप्राणः। २३ | खचं। 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे 

नवमाधिकरणमारचयति । 

मस्या वायुरौशा वा प्राणः प्रस्तावद्वता?। 

वायुभंवेत्, तच सुत्री श्टतखारद्ियक्षयात्॥। 



क 
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सद्धाचाऽच्परले स्यात् सवेष्डतलयग्रतेः। 

आकाशशब्टवत प्राणशब्दस्तेनेशवाचकः॥< ॥ 

ज्यातिश्चरणाभिघानात॥ २४ ॥ छन्दाऽभिधानाच्रेति चेन्न तथा 

चताऽपणनिगद्ात्तथाह्हि दष्नं ॥२५॥ भतादिपादव्यपद्शापपत्तखव 

॥ २६ ॥ उप्दश्भदाञ्गति चन्नाभयस्िन्नविराघात् ॥ २७ ॥ खच । 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपाद 

द्ण्माधिकरणमारचयति। 

काथं ज्यातिरुत ब्रह्य “ज्यातिर्दीष्यतः इत्यदः ?। 

ब्रह्मणाऽसन्निधेः कायें, तेजालिङ्गबलादपि ॥ 

चतुष्यात् प्रछत ब्रह्म यच्छब्दे नानुवन्तते । 

च्योतिः स्यात् भासकंब्रह्यः लिङ्गन्तूपाधियेागतः | ९०॥ 

पाणस्तयागमात् ॥ २८॥ न वक्तुरात्मोपदेष्णदिति चेदध्यात्मसम्ब- 
न्धश्चमा चस्मिन् ॥ २९ ॥ ए्स्रटख्ा तूपरेश्छे वामदेववत्॥ ३० ॥ जीव - 
मृख्यप्रा लिङ्गान्नेति चेत्नोपासाचेविध्यादाञितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥ 
खच । 

इति प्र्माध्यायस्य प्रथमपाद्ः॥ ॐ ॥ 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपाद 
रख्काद्ण्धिकरणमारचयति। 

“प्राणाऽसमी'त्यच वायिन्रजोवब्रह्मसु संशयः। 

चतुणां लिङ्गसद्धावात् पूवेपचस्वनि णयः ॥ 

ब्रद्मलाऽने कलिङ्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा। 

अन्येषामन्ययासिद्धेयुत्पादं ब्रह्म, नेतरत् ॥ १९ ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ >| 
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सवच प्रसिद्धापदेष्णत्॥१॥ विवच्तितगुणेपपत्तेख ॥ २॥ अनुष- 
पत्तेस्त॒ न शारीरः ॥ ३ ॥ कमेकट व्यपदेश ॥ ४ ॥ शब्द विश्षात् ॥ ५॥ 
समते ॥ € ॥ चभ कोकस्ात्तद्य पदे प्राच नेति चेन्न निचाच्त्वादेवं ओा- 
मवद ॥ ७ ॥ सम्भोागप्रा्भिरिति चेच्च वेशेव्यात् ॥ ८ ॥ चं । 

प्रथमाध्यायस्य दितौयपाद 
प्रथमाधिकरणमारचय्यति। 

मनो मयेाऽयं शरोर ईणावाः प्राणमानसे। 

हद य खित्यणो यस्त्वे जोवे स्तस्तेन जीवगा; ॥ 

भ्रमवाक्यगतं ब्रहम तद्धितादिरपेच्ते। 

प्राणादियोागञखिन्ताथेशिन्द्यं ब्रह्य प्र्िद्धितः॥९॥। 

वत्ता चराचरग्रहणात् ॥ € ॥ प्रकरणा ॥ ९० ॥ खच | 

पथमाध्यायस्य इितीयपाद् 
दितीयाधिकरणमारचयति। 

जोदाऽग्िरोशे वाऽत्तास्याट्? च्रादने जोव इग्यतां । 

'खादन्तोति' भरते द्िवाद्िरनाद् इत्यदः ॥ 

ब्रह्मच चादिजगतेा भोज्यलात् स्यादि दश्ठरः। 

दैशग्रस्नात्तरत्राच्च संहारस्तसख चात्तता।२॥ 

गदाम्प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात् ॥ १९॥ विशेषणा ॥ १२ ॥ 

खच । 

प्रथमाध्यायस्य दितीवपादे 
द तीयाधिकरणमारचर्यति। 

गद्ाम्पविषटै धोजोवे जीवेशो वा ददिख्थिता?। 

कायातपाख्यदृष्टान्तात् धोजोवेो सा विलक्षणे ॥ 



[अ ०२।पा०२ ] व्यासाधिकरणमाला। १९ 

"पिबन्ताविति तेतन्यदवं जीवेश्वरौ ततः । 
4 [९ 

दव्छयानमुपलब्धोा स्वादलच्णमुपाधितः॥ र ॥ 

अन्तर उपपत्तेः १३॥ स्थानादिव्यपरेग्राच।॥१४॥ सुखविशि 
खाभिधानादेवच॥९५॥ खतापनिषत्कगत्यभिधानाच ॥ १६ ॥ अन. 
व्थितरसम्भवाच नेतरः ॥ १७ ॥ खचं | 

ॐ 

प्रयमाध्यायस्य दितीयपाद् 

चतुथाधिकरणमारचयति। 

कायाजोवेा, देवते वा?.सेा योाऽदक्धिणि दृश्यते'। 

अधारदृश्यतात्वेणादन्येषु चिषु कखन ॥ 

कं खं ब्रह्म यदुक्तं प्राक् तदेवािण्युपाख्यते। 

वामनौलादिनाऽन्येषु नाग्टतलादिसम्भवः । ४॥ 

अन्तयाम्यधिदेवादिषु तद्धमव्यपद्श्रात् ॥१८॥ नच स्मात्तमतद्ध- 
माभिलापात् ॥ १९ ॥ एरीरश्वाभये$पि इ भेदरननमघीयते ॥ २०॥ 

खचम् | 

प्रथमाध्यायस्य दितीयपाद् 
पञ्चमािकरणमारचयति। 

प्रधानं जोव दगा वा कारऽन्तयामौी जगत् प्रति?। 

कारणलात् प्रधानं स्याज्जोवेा वा कम॑णे मुखात् । 

जोवेकलाग्डतत्वादोरन्तखामी यर खरः। 

द्रष्टुलादेन प्रधानंन जोवेाऽपि नियम्यबतः॥ ५॥ 

अदटृश्यत्वादिगुणका धमीक्तेः ॥ २९॥ विष्रषणभेदव्यपदशभ्वाच्चं ने- 
( त 

तसा ॥ २२॥ रूपोापन्यासाच ॥ २३॥ खचम्। 
2 6 



१२ व्यासाधिकरणमाला। [च्च ०१|घा०र्] 

प्रथमाध्यायस्य दितोयपाद् 
बद्ासिकरणमारचयति। 

भ्रतयोानिः प्रधानंवा जीवा वा यदि वेश्र्ः?। 

श्राया पक्तावुपाद्ाननिभित्तवाभिधानतः॥ 

द्वरो श्तयोानिः स्यात, सव॑ज्ञवादिकीतंनात्॥ 

दिव्याद्ुक्तेन जीवः स्यात्, न प्रधानं भिदोक्तितः॥ € ॥ 

वेखानरः साधारणश्ब्द्विष्णेघात ॥ २४ ॥ सयंमाण्मनमानं स्वा- 
दिति ॥ २५ ॥ शब्दादिभ्याईन्तः प्रतिखानाच्नेति चेन्न तथा दृछ्छुपदोष्णद्- 

सम्भवात् पुरुषमपि चनमघीौयत ॥ रर्॥ अतरख्वनद्वताभ्रतच्च॥२७॥ 
सात्तादप्यविरोादधं जमिनिः॥२८॥ अभिव्यक्तरिव्याष्मरथ्यः | २९ ॥ 

अन्स्डतवादरिः॥ ३०॥ सम्परत्तेरि ति जमिनिस्तथा हि दष्यति।॥ ३१॥ 
आमनन्ति चनमल्मिन्॥३२॥ चम् 

इति प्रथमाध्यायस्य दितीवपादः | *॥ 

पथमाध्यावस्य दितीयपाद 
सप्तमाधिकरणमारचयति। 

 - ९  -- ९ ॥ ख् [+ 

वश्वानर: काचग्तद्वजीवेश्रषु कः?। 

वेश्चानरात्मशन्दाभ्या मी शचरान्येषु कखन ।। 

मद्धलादिश्रवात् ब्रह्मशन्दाचेश्चर ईग्यते। 
{~ उ = ९ 

वेश्चानरात्मशब्दा ताविश्रस्याऽपि वाचक ७॥ 

दति प्रथमाध्यायस्य दितोयपादः। ॐ | 

----- ~~~ ~~ -- ~~~ 



[अ०१।पा०३] व्यासाधिकर्णमाला। ९२ 

दुम्बाद्यायतनं खश्ब्दात्॥९॥ मक्तोपष्टप्ययपदेशात् ॥२॥ नान्- 
मानमतच्छन्दात्॥ २॥ प्राणग्टच। 8 ॥ भेदव्यपदेशात्॥ ५ ॥ प्रकर णात्॥ 
॥ ई ॥ सिव्यदनाभ्याञ्च ॥ ७ ॥ चम् | 

प्रयमाध्यायस्य टतीयपाद् 
प्रयमाधिकरणमारच्यति। 

खचं प्रधानं भेक्रेणे दयम्बाद्यायतनं भवेत् । 

अतिरढतिप्रसिद््भ्यां भोक्तृ लाचश्चरेतरः ॥ 

नाद्यौ पच्चावात्मणन्दात् न भाक्ता मक्तगम्यतः । 

ब्रह्युप्रकरणदीशः सवंज्ञलादि तस्तथा ९॥ 

> ५ क 

भूमा सम्प्रसादादध्युपदेष्णत् ॥ ८ ॥ धमापपत्तेश्च ॥ <€ ॥ खचम् । 

प्र्यमाध्यायस्य ठतीोयपाद् 

इदितीयाधिकर्णमारचयति। 

ष्मा प्राणः परेशो वा? प्रस्नप्रत्युक्तिवजनात्। 

अरनुवत्यातिवादिलं श्टमेक्तेवायुरेवसः॥ 

विच्छिदैष विति प्राणं सत्यस्यापक्रमात्तया। 

मरापक्रम च्रात्मोक्तेरीभेाऽयं, दैतवारणात्।॥ २ ॥ 

अच्तरम खरान्तष्टतेः ॥ १० ॥ सा च प्रएासनात् ॥ १९ ॥ खन्यभाव. 

व्याटत्तेश्च ॥ १२॥ खचम्। 

प्रथमाध्यायस्य दढ तीयपादं 
ट तीयाधिकर्णमारचयति। 

अरत्तरं प्रणवः किंवा ब्रह्म? लाकंऽच्तराभिधा। 

वें प्रसिद्धा, तेनाच प्रणवः सखादुपास्तये॥ 



९.४ व्यासाधिकरणमाला | [ ख ०१।पा ०३] 

अव्याङताधारताक्तेः सवेघमनिषेघधतः। 

शासनात् द्रघुतादेखच ब्धे वाच्रमुच्यते। ३॥ 

ङंच्ततिकमव्ययदेशात् सः॥ १ ॥ खचम्। 

प्रयमाध्यायस्य टतीवपाद 
चतुथाधिकरणमारचयति। 

चिमाचप्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्मवा परम् ?। 

ब्रद्मलाकफलाष्यादरपरं ब्रह्म गम्यते।। 

ई्क्ित्यो जीवघनात् परस्तत्प्रत्यभिज्ञया। 

भवेत् ध्येयं पर ब्रह्म, क्रममुक्तिः फलिव्यति ॥ ४॥ 

ददर उत्तरेभ्यः॥ १४॥ गतिशब्दाभ्यां तथा डि दष्टं लिङ्च्च ॥ १५॥ 
टतेख मद्िम्नोा ऽस्यास्मिन्नपलब्येः ॥ १६॥ प्रसिद्धे ॥ १७ ॥ इतरपराम- 

प्रात् सइति चेन्नासम्भवात्॥१८॥ खचम्। 

प्रथमाध्यायस्य टतीयपाद 
पञ्चमाधिकरणमारचयति। 

ददरः कोा वियन्नीवेा ब्रह्म वा ?ऽऽकाशशब्दतः। 

वियत् स्याद् यवाऽल्यलस्रुते््जी वे भविव्यति ॥ 

वाद्याकाशपमानेन द्युश्म्यादिसमादितेः। 

आत्माऽपदतपाभ्रलात् सेतुलाच परोश्धरः।॥५॥ 

उत्तरादेदाविभूतखरूपर्त् ॥ १९॥ अन्याधंञ् परापश्रः॥ २०॥ अत्य 
्ृतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २९१॥ चम् । 

प्रथमाध्यायस्य दतीयपाद् 

षषाश्िकरणमारचयति। 



| ऋ ०१।पा ०२] वासाधिकरणमाला | ९५ 

यः प्रजापतिविद्यायां स किं जोवाऽथवेश्वर्ः?। 

जाग्रल्श्न खुषपेक्ते स्तदान् जोव इदहाचितः॥ 

'अआत्मापदतपाश्रतिः प्रक्रम्यान्ते स उत्तमः। 

पमानिल्युक्त देणाऽत जाग्रदाद्यवद्धये।॥ & ।। 

षन् छते स्तस्य च ॥ २२ ॥ अपि च सूयते ॥ २३ ॥ सूच् । 

प्रथमाध्यायस्य टतीयपादे 

सप्तमाधिकरणमारचयति। 

न तत्र खूखा भातीति" तेजेऽन्तरमुतापि चित्?। 

तेजाऽभिभावकत्वेन तेजेाऽन्तर मिदं मदत् ॥ 

चित् खात्, खयो दभास्यतात् तादृ क्तेजेाऽप्रसद्धितः। 

ससप्रात् पएरताभानात् तद्भासा चान्यभाखनात् ॥ ७॥ 

णरब्टारेव प्रमितः॥ २४ ॥ द्यपेच्तया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५॥ 

खचम्। 

परथमाध्यायस्य टतीयपाद् 
अद्माधिकर्णमारचयति। 

्रङ्ुष्टमाचाः जीवः स्यादौशा वा?ऽल्यप्रमाणतः। 

देहमध्ये स्ितेखैव जीवा भवितुमदंति॥ 

भ्रतभव्ये्रता जीवे नासत्यताऽसाविदे्धरः। 

स्यितिप्रमाणे ईैशेऽपि स्ता यस्येपलधितः।॥ ८॥ 

तदुपर्यपि वाद्रायणः सम्भवात्॥ र् ॥ विसोधः कमणोति चेत्ना- 

नेकरप्रतिपत्तरद्रनात् ॥ २७ ॥ शब्द दति चे्रातः प्रभवात पव्यच्तान्- 

। 

॥ ४. 



श् व्यासाधिकरणमाला। [अ ०१।पा०२्] 

मानाभ्यां ॥स्८॥ अतरख्व च जित्यत्वं॥ २< ॥ समाननामरूपत्वाचा- 

ङत्तावप्यविराधा दनात् स्मतख् ॥ ३ ०॥ मधष्वादिष्वसम्भवादर्नधिकार 

जंमिनिः॥३९॥ ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥ भावस्त॒ वाद् रायणेाऽस्िति। 

॥ २२ ॥ खचम् | 

प्रथमाध्यायस्य टतीयणादे 

नवमाधिकरणमारचयति 

नाधिक्रियन्ते विद्यायां टदवाः किंवाऽधिकारिणः?। 

विदेदलेन साम््यहानेनेषामधिक्रिया ॥ 

अविर् द्भार्थवादादिमन्तादेदं सत्वतः । 
£ [ऋ ९ कि 

अधथितादेश्च सालभ्यादवाद्या अधिकारिणः € ॥ 

स्युगस्य तदनाद्रश्वणात् तदा वणात् ख्च्यते हि ॥ ३४ ॥ च्तचि- 
यत्वगतेखात्तरच चेचरयेन लिङ्गात् ॥ २५ ॥ संस्कारपरामशात् तद- 
भावाभिलापाचच ॥ ३६ ॥ तदभावनिधारणे च प्रटत्तेः॥ ३७ ॥ अवणा- 
ध्ययनाधं प्रतिषेधात् स्मृते ख ॥ ३८ ॥ चम् । 

प्रथमाध्यायस्य टतीयपाद् 
दषमाधिकरणमारचयति। 

इए द्रो ऽधिक्रियते वेद विद्यायामथवा न डि, 

्रचेवणिंकदवाद्या इव टुद्रोऽधिकारवान् ॥ 

देवाः खयंभातवेदाः, एदरोऽध्ययनवजंनात्। 

नाधिकारी यता, स्म्ाते लधिकारोान वांते।॥९०॥ 

कम्पनात् ॥ ३९ ॥ चम् । 

प्रथमाध्यायस्य टढतीयपार् 
रकाद्ए्ाधिकरणमारचयवति| 



[अ ०१।पा ०द् | व्ासाधिकरणमाला| १९७ 

जगत्कम्पनछ्त् प्राणाऽशनिवायरूतेश्वरः? । 

अशनिभयदेतुलात्, वायुवा देदचालनात्॥ 

वेदनादग्टतलेक्तेरीगाऽन्तयामिरूपतः। 

भयदेतुखचालनन्त॒ सवेशक्तियुतलतः॥ ९९ ॥ 

ज्योातिदश्रनात्॥ ४०॥ खूचम्। 

प्रथमाध्यायस्य टतीयपराद् 
इादण्धिकरणमारचयति। 

परं च्यातिस्नु खूयंख मण्डलं ब्रह्म॒ वा भवेत्? । 

"समुत्यायेपसम्पदे"लयु्या खादर विमण्डलम् ॥ 
सम्यानं लम्पद्ायग्रुद्धिवाक्यायनेघनम्। 

सम्पन्तिरुत्तमलेक्नेब्रेह्य स्यादक्िसाचितः॥९२॥ 

अआकाशाऽथान्तरत्वादिवयपदेएत् ॥ ४९ ॥ सूचम् | 

प्रथमाध्यायस्य टतोयपाद् 
चयोदश्राधिकरणमारचयति। 

वियद्वा ब्रह्म वा^ऽऽकाशओे वे नामेति' श्रुतं, वियत् । 

अवकाश्रप्रधानेन सवनिवादकतवतः॥ 

निंव दलं निचन्तुलं चेतन्य्यैव तत् ततः । 

ब्रह्य स्याद्वाक्यभेषे च (्रह्मात्डेत्यादि'शच्दतः॥ १२॥ 

सुषुष्यत्कन्त्योभदेन ॥ ४२ ॥ पत्यादिश्देभ्यः ॥ ४३ ॥ चम् | 

इति प्रथमाध्यायस्य टतीयपादः॥ ०॥ 

णण ण ~ 9 = 



१८ व्यासालिकरणमाला | [ चख ०१।घा ०४ | 

प्रथमाध्यायस्य ठतीयप्रादे 
चतु दंप्राधिकरणमारचयति। 

स्यादिन्ञानमखा जीवे ब्रह्म वा? जीव इग्यते। 

श्रादिमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात्॥ 

विविच्य लोाकसंसिद्धं जोव प्राणाद्युपाधितः। 

ब्रह्मतवमन्यताऽप्रा्तं बोध्यते ब्रह्य नेतरत् ॥९४॥ 

दूति प्रथमाध्यायस्य ठतीयपाद्ः॥ ° ॥ 

अन्मानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर रूपकविन्यत्तग्ट तेद शं- | 
यति॥९॥ खक्छन्तु तदर्ईत्वात्॥ २॥ तदधौनत्वादथंवत् ॥ इ ॥ डेय ¦ 
ल्ावचनाच॥ 8॥ वदतीति चेन्न भरारा हि प्रकरणात् ॥५॥ चयाण- 
मेव चेवमुपन्यासः प्रक्र ॥ ९ ॥ मदद ॥७॥ खच्म्। 

प्रथमाध्यायस्य चतुधपादे 
प्रयमाधिकरणमारचयति। 

"मदत; परमव्यक्त' प्रधानमयवा वपुः । 

प्रधानं साद्खशास्ताक्ततच्वानां प्रत्यभिज्ञया॥ 

श्रतार्थप्रत्यभिन्नानात् परिग्रेषाच तदप: । 

खच्छलात् कारणावस्थामयक्ताख्यां तद्दंति॥९॥ 

चमसवदविरेषात् ॥ <॥ ज्योतिरूपक्रमातु तधा द्यधीयत रके 

॥ € ॥ कल्पनापद् शच मध्वादिवदविरोाधः॥१०॥ चम् । 

प्रथमाध्यायस्य चतु्॑पाद् 

दितोयधिकरणमारचयति। 



[ ऋ०र।पा ०४ | वयासाधिकरणमाला | १९ 

अजा दि सा्प्ररुतिस्तेजेाऽबन्नाल्मिकाऽयवा? । 
(र) भेर = भ 

रजश्रादा लादितादिलच्छेऽसा सद्धशास्तगा॥ 

लेहितादिप्रत्यभिन्ञा तेजेाऽबनात्मलक्तणाम्। 

प्रकृतिं गमयेत् श्रातो मजाक्ञु्िमेधुलवत् ॥ २ ॥ 

न सह्योपसग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच॥१९१॥ प्राणाद्या. वा- 
कऋश्टवात् ॥ २२ ॥ ज्यातिषेकवामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ चम् | 

प्रथमाध्यायस्य चतुथपाद् 
द तीयािकरणमारचयति। 

पञ्च पञ्चजनाः साह्यतच्लान्याद श्रुतौरिताः। 

प्राणाद्याः ? साह्यतत्वानि, पञ्चविंश्तिभाखनात् ॥ 

न पञ्चविंशतेभानमात्माकाशातिरेकतः। 

संज्ञा “पञ्चजने' त्येषा प्राणाद्याः संज्ञिनः श्रुताः॥२॥ 

कारणत्वेन चाकाशादिषु वथावयपदिष्टाक्तेः॥१४॥ समाकयात- 
॥ १५ ॥ खचम् । 

प्रथमाध्यायस्य चतुथेपादे 
चतुयाधिकरणमास्चयति। 

समन्वये जगद्योनो न युक्ते युज्यतेऽथयवा ?। 
न युक्ता, वेदवाक्येषु परस्परविरोधतः॥ 

सर्गक्रमविवादेऽपि नासै खष्टरि विद्यते। 

अ्रव्याक्ञतमसत मराक्तं यक्राऽसेा कारणे ततः॥ ४॥ 

जग दाचित्वात् ॥ १६ ॥ जीवमृखप्रणलिङ्गा्नेति चंत्तद्याख्यातं ॥ १७॥ 
अन्दार्यन्त जेमिनिः प्रख्नव्याल्यानाभ्यामपि चेवमेके ॥ १८ ॥ खचम् | 

2 
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प्रथमाध्यायस्य चंतुथपादे 
पञ्चमाधिकरणमारचयति| 

एरूषाणएान्तु कः कतो प्राणजीवपरात्मसु ? । 

"कमेति' चलने प्राणा, जीवेाऽपूवे विवचिते ॥ 

जगद्ातच्ती क्म॑शब्दः पुंमाचविनिटन्तये। 

तत्कता परमात्मैव न श्टषावादिता ततः॥५॥ 

वाक्यान्वयात् ॥ १९ ॥ प्रति्वासिडेलिङ्गमाश्सरश्यः ॥ २० ॥ उरक- 
मिष्यत रखवम्भावादिद्येडुलाभिः ॥ २९ ॥ अवस्थितेरिति काश्द्लत्छः 
॥ रर ॥ सूचम्। 

प्रथमाध्यायस्य चतुथेपादे 
घदाधिकर्णमारचयति | 

श्रात्मा द्रष्टव्यः इत्युक्तः संसारी वा परेश्चरः?। 
संसारी, पतिजायादिभोगप्रोत्याऽख चनात् ॥ 

च्रण्टतत्वमुपक्रम्य तद् न्तेऽप्युपसं हतम् । 

संसारिणएमनद्यातः परेश्ल्ं विधीयते ॥&॥ 
@\ 

प्रकछतिख् प्रतिन्ञाटृद्टानुरोधात् ॥ २३ ॥ अभिध्योपदे प्राच ॥ २४ ॥ 
साच्ताचाभयान्नानात्॥ २५ ॥ आत्मकृतेः परिणामात् ॥ २६ ॥ योनिख 
डि गीयते ॥ २७ ॥ चम् । 

प्रयमाध्यायसख चतुथपादे 
सप्तमाधिकरणमारचयति। 

निमित्तमेव ब्रह्म स्वादुपादानच्च वेक्तणात्?। 

कुलालवन्निभिन्तं तत्, नोपादानं ष्ठद्ादिवत्॥ 



। = । 

[ख ०२।पा०९ | व्यासाधिकर्णमाला | २१ 

बन स्याम्, द्त्युपाद्ानभावेोाऽपि श्रत ईच्चितुः। 

एकलद्या सवधोखच तस्मात् ब्रह्मो भवात्मकं ॥ ७ ॥ 

[ ध 

खतेन सव व्याख्याता यास्याताः॥ २८॥ चम् | 

इति परथमाय्यायस्य चतुथः पादरः॥ ° ॥ 

प्रथमाध्यायस्य चतुर्च॑पाद् 
अषटमाधिकरणमारचयलति। 

अ्लादेरपि देतुतवं शलं ब्रह्मण एव वा? । 
वटधानादिदृष्टान्तादणठादेरपि तत् रतं॥ 

्रएन्याण्वा दिव्वेकवृद्या सववुद्धिनं युज्यते । 

सयनरद्यण्ठपि धाना द्यास्तते ब्रह्यीव कारणम् ॥ ८॥ 

दति प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः॥ ° ॥ 

स्मृ्यनवकाश्रदाघेप्रसङ्ग डति चेतनान्यस्मर्नवकाश्रदषपरसङ्गात्॥ १ 

इतरेषाद्चानुपलब्पेः॥२॥ चम् । 

दितीवाध्यायसख्य प्रथमपादे 
परथमाधिकरणमारचयति | 

साह्य खत्याऽस्ति सद्धाचान वा वेद्समन्वये?। 

धमं वेदः सावकाशः सद्धोच्याऽनवकाशया। 

म्रत्यचश्रुतिमूलाभिमन्वादि तिभिः ख्टतिः। 

च्रमूला कापिली बाध्या न सङ्गोचाऽनया ततः ॥९॥ 



२ वयासाधिक्रणमाला | [अ ०२।पा०९] 

रतेन यागः प्रयुक्तः ॥ ३॥ स्चम् | 

दितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
दितीयाधिकरणमारचयति। 

येागरूत्याऽस्ति सद्धाचानवा?योागेा डि वैदिकः, 

तत्वज्ञान पयुक्रञ्च ततः सङ्कुच्यते तया ॥ 

प्रमाऽपि योगे तात्पयाद्तात्ययानन सा प्रमा। 

श्रवैदिके प्रधानादावसद्घाचस्तयाऽप्यतः।॥ २॥ 

न विलच्तणत्वादस्य तथात्वच्च शब्दात् ॥ 8 ॥ अभिमानिव्यपद्शस्त् 
विश्टेषान् गतिभ्यां ॥ ५॥ दृश्यते तु ॥€६॥ असदिति चेन्न प्रतिषेधमाच- 

(> + 

त्वात् ॥ ७ ॥ अपता तद्दत् प्रसङ्गादसमन्नस ॥ <॥ नतु टख्न्तभा- 
वात्॥ € ॥ खपक्तदोषाच ॥ १० ॥ तकोाप्रतिानादप्यन्यधानुमेवमिति 
चेदेव मप्यविमोत्प्रसङ्गः ॥ ११ ॥ रूचम् | 

दितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
परथमाधिकरणमारचयति। 

वैलक्ष्ाख्यतकण बाध्यतेऽय न बाध्यते ? । 

बाध्यते, साम्यनियमात् कायंकारणवस्तुनाः ॥ 

ष्टदघटादै समलेऽपि दृष्टं टखिककंशयेाः । 

खकारणेन वैषम्यं तकाभासे न बाघकः।॥ ३ ॥ 

रतेन श्द्धिपरिग्रदहा अपि ब्ाख्याताः॥ ९२ ॥ चम् । 

दितोयाध्यायस्य प्रथमपादे 
५ 

चतुथाधिकरणमारचयति। 

बाधोऽस्ति परमाण्ठादि मतेन वा? यतः पट; । 

न्युनतन्तुभिरारन्धेा दृष्टाऽतेा बाध्यते मतैः ॥ 
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श्ििष्टाऽपि रति स्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किम्) 

नाता बाधो विवत्तं तु न्यूनत्वनियमे नदि) ४॥ 

भेक्तापत्तेरविभागच्वेत् स्याल्लेोकवत् ॥ १३ ॥ रूचम्। 

दितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
पञ्चमाधिकरगमारचयति। 

अदेतं बाध्यते ना वा? भोक्तभोाग्यविभेदतः। 

म्रत्यत्तादिप्रमासिद्धा भदाऽसावन्यबाघकः॥ 

तरङ्गफेणभेदेऽपि समृद्रऽभेद दय्यते। 

मेक्तमेाग्छविभेदेऽपि ब्रह्मादेतं तथाऽस्तु तत्॥ ५॥ 

तद नन्यत्वमारम्भणश्रब्दादिभ्यः ॥ १९४ ॥ भावै चापलमेः ॥ १५ ॥ 
सत्त्वाचचावर्स्य ॥१९॥ असद्यपदेशात्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्चरेषात् 
॥ १७ ॥ युक्तः शब्दान्तराच ॥ १८॥ पटवच्च ॥ १९ ॥ वथाच प्राणा- 
दि॥ २० ॥ चम् 

दितीयाध्यायस्य प्रथमपाद 
घषषािकसर्णमास्चयति। 

[नि म [९ क [~ ९ 

भेदाभेदा तालिका स्तायदिवा व्यवद्ारिका?। 

समद्राद्ाविव तयाबाधाभावेन ताल्विकेा॥ 
प 1 [पक > १ ~ 

बाधिता खतियुक्तिभ्यां तावता खवडारिका। 

कार्यस्य कारणारेदाददैतं ब्रह्म ताच्िकं॥ € ॥ 

इतरब्यपदेग्राद्िताकरणादिदोषप्रसक्तिः | २९॥ अधिकन्तु भेद- 
निर्देशात् ॥ २२ ॥ अष्सादि वच तदनु पपत्तिः॥ २२ । चम् । 

द्ितीयाच्यावस्य प्रथमपादे 

> सप्तमाधिकर्णमारचयति। 

$ 
8 



२8 व्ासाभिकरणमाला। [ऋअ०२।पा० ९ 

डहिताक्रियारिः स्यान्नो वा? जोवाभेदं प्रपश्यतः, 

जोवाहितक्रिया खाथा स्यादेवा नहि युज्यते ॥ 

अवस्तुजोवसंसारस्तेन नास्ति मम क्तिः। 

इति पश्यत दशस्य न हिताडहितभागिता॥ ७॥ 
| 

उपसंदहारदश्नाघ्नेति चेन्न च्तोरवदि॥ २४ ॥ देवादिवदपि लाकं 
॥ २५ ॥ रूचम् | 

द्ितीोयाध्यायस्य पथमपद 
अरमाधिकरणमारचयति, 

न सम्भवेत् सम्भवेदा खष्टिरेका दितीयतः? । 
नानाजातीयकायाणं कमान्नन्मन सम्भवि।। 

अदेतं त्वत ब्रह्म, तच्ादिद्यासद्ा यवत् । 

नानाकायकर, कार्यक्रमाऽविद्याखशक्तिभिः॥ ८॥ 

छत्खप्रसतितिंरवयवत्व न्द कोपो वा ॥ २६ ॥ श्चतेस्त॒ शब्दमूलत्वात् 
॥ २७ ॥ चात्मनि चेवं विचित्रा हि ।॥ २८॥ खपच्तदोषाच ॥ २९ ॥ 
खच् | 

दितीयाध्यायस्य प्रथमपाद 

नवमाधिकरणमारचयति 

न युक्ता युज्यते वाख परिणामे ? न युज्यते। 

कात्या द्र ह्य नित्यताप्नेरंशात् सावयवं भवेत्। 

मायाभिवेरूपतं न काद्छ्यान्नापि भागतः। च 

य॒क्ताऽनवयवस्यापि परिणामेऽत्न मायिकः।।९॥ 

सवापेता च तदष्नात् | ३० ॥ विकरणत्वान्नेति चेन्तदुक्तां | ३१॥ 
खचम् | 

4 
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दि तोयाध्यायस्य प्रथमपादे 
दशमाधिकरणमारचयति। 

नाशरोरस्य मायाऽस्ति यदि वाऽस्ति? न विद्यते । 

ये डि मायाविना लाके ते सवंऽपि शरीरिणः ॥ 

बाद्दे तुष्टते यद्न् मायया कायकारिता। 

तेऽपि दें मायेव ब्रह्मण्यस्ठु प्रमाणतः ॥ ९० ॥ 

न प्रयोजनवक््वात्॥ ३२ ॥ लेाकवत्त॒ लोलाकेवल्यं ॥ ३३ । चं । 

दितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
रखकादशष्राधिकरणमारचयति। 

ठभ्राऽखष्टाऽयवा खष्टा? नखष्टा, फलवाञ्कछने। 

अटप्तः स्वाद्, ऽवाज्कछायामृन्यमत्तनरतुच्यता ॥ 

लीलाश्वासट्रयाचष्टा च्रनुदिश्य फलं यतः । 

्नन्मन्त विर च्यन्ते, तस्मात् ठप्तस्तथा जेत् ॥१९१॥ 

व्ैषम्यनैणयेन सापेच्तत्वात् तथा द्धि दष्रयति।॥३४॥ न कमेा- 
विभागादिति चेत्रानादित्वात्॥ ३५ ॥ उपपद्यते चाप्य॒पलभ्यते च ॥ 

॥ ३६ ॥ खच । 

ददितीयाथ्यायस्य प्रथमपादे 
दादशधिकरणमारचयति। 

वैषभ्याद्यापतेन्नो वा? सुखदुःखे नुभेदतः। 

जन् विषम ईशः स्यान् निघुणस्ो पसं हरन् ॥ 

भाष्छनु्ितघमीादि मपेच्छेशः प्रवतते। 
नाते वेषम्यनेधुण्ये, संसारस्हु न चादिमान्।।९९॥ 
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न क ५ 

सवंधमापपत्ते ॥ ३७ ॥ खच 

इति डितीयाध्यायस्य प्रथमपादः ॥ ॐ ॥ 

दितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
चयोादप्राधिकरणमारचयति। 

नास्ति प्रकृतिता यदा निगुणस्याऽस्ति? नास्तिसा। 

ग्टदादेः सगुणस्यैव प्रकतिलो पलम्बनात् ॥ 

भ्रमाधिष्टानताऽस्माभिः प्ररुतिलमुपेयते। 

निगेणेऽप्यल्ि जात्यादा खादर द्य प्ररूतिस्ततः ॥ ९३ ॥ 

दूति दितोयाध्यायस्य प्रथमपादः ।। % ।। 

र चनानपपत्तेख नानुमानं ॥१९॥ प्टन्तेख ॥ २॥ पयोऽम्बुवचेत्तचा- 
ऽपि।॥३॥ व्तिरोकानवस्थितेश्चानपेच्यत्वात् ॥ £ ॥ न्यचाभावाच 
नदटणादिवत् ॥५॥ अभ्यपगमेऽप्यथाभावात् ॥ ६ ॥ पुरुषाश्मवदिति 
चेत्तथापि ॥७॥ अङ्ित्वान पत्ते ॥ ८ ॥ अन्ययानुभिता च च शक्ति- 
वियेागात् ॥ € ॥ विप्रतिषेधाचासमञ्चसं ॥ १० ॥ सुचम् । 

दिती याध्यायस्य दितीयपादे 
प्रथमाधिकरणमारचयति। 

प्रधानं जगतादेतुनं वा? सवं घटादयः । 

अनिता: सुखदुःखायैर्यता देतुरतेा भवेत् ॥ 

न देतुर्, योाग्यरचनाप्रटृत््यादेरसम्भवात्। 

सुखाद्या ्रान्तरा बाद्या घटाद्यास्तु, कुताऽन्वयः।९।। 



[अ०२।पाण्र्] व्यासाधिकरणमाला | २७ 

मददौघेवद्वा कखपरिमर्डलाभ्यां ॥ १९१ ॥ रखूचम्। 

दितीयाध्यायस्य दितोयपादे 
दितोयाधिकरणमारचयति। 

नास्ति काणाददृष्टान्तः किं वास्यसदृशेद्भवे?। 

नालति, क्तः पटः श्क्तात् तन्तोरेव दि जायते॥ 
शरण इणकमत्पन्नमनणोः परिमण्डलात्। 

अदीघीत् इ्यणकादौघं ्यणकं तन्निदश्रनम् ॥ २॥ 

उभयथापि न कमोतस्तदभावः॥ १२ ॥ समवायाभ्युपगमाच सा- 
म्यादन वस्थितेः॥ १३ ॥ नित्यमेव च भावात् ॥ १९४ ॥ रूपादिमत्वाच 
विपयंयो दश्रनात् ॥ ११५ ॥ उभयया च दोषात् ॥१९॥ अपरिमग्रदाचा- 
व्न्तम नपेच्ता ॥ ९७ ॥ सुचम् । 

दितीवाध्यायस्य दितीयपादे 
द तौयाधिकर्णमारचयति। 

जनयन्ति जगन्नोवा संयुक्ताः परमाणवः? । 

श्राद्यकमंजसं यागात् इ्णकादिक्रमाज्जनिः॥ 

सनिमित्तानिमित्तादि विकनल्येष्वाद्यकमंणः। 

असम्भवादसंयोगे जनयन्ति न ते जगत् २॥ 

समदाय उभवयदेतुकेऽपि तदप्ाक्षिः॥ १८॥ इतरतस्प्रत्ययत्वादिति 

चेत्नात्पत्तिमा निमित्तत्वात् ॥ १९ ॥ उत्तरःत्माद् च पूवनिरोधात 
॥ २० ॥ असति प्रतिच्परोघो योगपद्यमन्यया ॥२९ ॥ प्रतिसख्याऽप्र- 

तिसंख्यानिरोधाप्राप्षिर विच्छेदात् ॥ २२ ॥ उभयथा च दोषात् ॥ २३॥ 
अकारे चाविष्रेवात्॥२४॥ अनस्त ॥ २५॥ नासताऽदद्टत्वात् 
॥ २६ | उदासीनानामपि चेवं सिडिः।॥ २७ ॥ सचम् | 

४ 2 



२८ वयासाधिकरणमाला | [च०२।पा०२] 

दितीयाध्यायस्य दितीयपादे 
चतुचाधिकरणमारचयति। 

(= {> य् 

समुद्ाचावुभोा युक्तावयुक्ती वा?ऽणुदेतुकः । 

एकोाऽपरः स्कन्धे तु रि त्येवं युज्यते इयं ॥ 

सिर चेतनरादित्यात् खयञ्चाचेतनल्तः। 

न खन्धानामणुनां वा खमुदायाऽच य॒ज्यते।। ४ ॥ 

नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ वेधम्यौाच न खभ्रादिवत् ॥ ९९ ॥ न भा- 
वाऽनु पलब्धेः ॥ ३० । च्तणिकत्वाच ॥ ३९॥ सवयानुपपत्तेख ॥ ३२ ॥ 
सचम् । 

दिती याध्यायस्य दितीयपादे 
पच्चमाधिकर्णमारचयति। 

विज्ञानसछन्धमात्नलवं युज्यते वा न युज्यते। 

यज्यते, खप्नदृ न्तात्, बुद्धौव व्वदारतः ॥ 
अबाधात् खप्रवेषम्यं बाद्याथंस्हपलभ्यते । 

“बदिवेट्' दति तेऽप्यक्रिनाऽते धोरथंरूपभाक्॥ ५॥ 

नेकस्मित्रसम्मवात् | ३३ | ण वच्चात्माकात्ट्यं ॥ ३४ | न च पयीा- 
यादप्यविरेाधोा विकारादिम्धः || २५ | न्यावस्थितेखेभयनिव्यत्वाद- 
विश्रषः | ३६ ॥ सुचम् | 

दितीयाध्यायस्य दितोयपादे 
घषासिकरणमारचयति। 

सिद्धिः सप्रपदाथोानां सप्तभङ्गोनयानवा?। 

साघकन्यायसद्धावात् तेषां सिद्धो किमह्ुतं ॥ 



[ख०२।पा०२] व्यासाभिकरणमाला। र< 

एकस्मिन सदसत्वादि विरूद्धप्रतिपादनात्। 

अपन्यायः सप्तभङ्गो,ःन च जोवस्य सांश्ता। ६ ॥ 

पत्यरसामञ्जस्यात् | २७ ॥ सम्बन्धानुपपत्तेख ॥ ३८॥ अधिष्टाना- 
नृपपत्तेख || ३९ ॥ कर णवचेन्न भोगादिभ्यः ॥४०॥ अन्तवत्तमसवं ज्ञता 
वा॥ ४९। सूचम्। 

दितीवयाध्यायस्य दितीयपादे 
सप्तमाधिकरणमारचयति। 

तरस्येश्वरवादेा यः स युक्राऽय न यज्यते?) 

युक्तः, कुलालदृष्टान्तान् नियन्तृलस्य सम्भवात् ॥ 

न युक्ता, विषमलादिदोाषाडेदिक ईश्वरे 

च्रभ्यपेते तर खलं त्याज्यं श्रुतिविरोधतः। ७ ॥ 

उत्यत्यसम्भवात् | ४२॥ न च कन्तः करणं || 8३ | वि ज्ञानादि - 
भावे वा तदप्रतिषेधः | 88 ॥ विप्रतिषेधाच ॥ ४५ । सुचम् । 

इति दितीयाध्यायस्य दितीयपादः॥ * | 

दितीयाध्यायस्य दितीवपादे 
च्मदमाधिकरणमारचयति। 

जोवेत्पत्यादिकं पाञ्चराचाक्तं युच्यतेन वा?। 

युक्तं, नारायणव्युद्तत्समाराधनादिवत् ॥ 

य॒ज्यतामविरद्धाऽओ जोवेत्यतन्तिनं युज्यते । 
उत्पन्नस्य विनाशिते छतनाशादिरोषतः।॥ ८॥ 

दति दितोयाध्यायस्य दितीयपादः ॥ #॥ 



३० यासाधिकरणमाला। [ख०२।पा ०३] 

> 
न वियदश्तेः॥९॥ अत्ति तु ॥ २॥ गाणखसम्भवात् ॥ ३ ॥ श- 

> † 

ब्दाच || 8 ॥ स्याचकस्य ब्रद्यशन्द वत् || ५ ॥ प्रतिन्ञाहानिरव्यति- 
स्काच्छन्द्भ्यः|| ६ || यावदिकारन्तु विभागो लाकवत् ॥७॥ सूचम्। 

दितीयाध्यायस्य टतीयपादर् 

पथमाधिकरणमारचयति। 

याम नित्यं जाचते वा? देतुचयविवजेनात्। 

जनिश्चतेख गाणएलात् निल्यं याम, न जायते ॥ 

एकज्ञानात् सवबुद्धेविभक्तताज्ननिश्रुतेः। 

विवतें कारणेकलात् ब्रह्मणा याम जाचते।॥९॥ 

ण्तेन मातरिा याख्यातः॥<॥ सूतम् । 

दिती याध्यायस्य टतौयपाद 

दितोवयाधिकरणमारचयति। 

वायुनित्ये जायते वा? कान्देग्येऽजन्मकोतंनात् । 

“सैषाऽनस्तमिता देवते'त्युक्तेनं च जायते ॥ 

श्त्यन्तरो पसं हारात् गेन सतमयश्रुतिः। 
वियद्वन्नायते वायुः, खरूपं ब्रह्म कारणम् ॥ २॥ 

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः | € ।। सूच् । 

दितीवाध्यावस्य टतीयपाद 
दतीयाश्िकरणमारचयति। 

सद्रद्यजायतेना वा? कारणलेन जायते। 

यत्कारणं जायते तत् वियद्वाव्वादयोा यथा|| 

श्रसताऽकारणल्ेन खादीनां सत उद्धवात्।. 

व्याननेरजादि वाक्येन बाधात् सननैव जाचते।॥ र२॥ 



१ 

[अ .२।पा ०३ | व्यासाधिकरणमाला। 

तेजोाऽतस्तयाद्या इ ॥ १० ॥ सूचम्। 

दितीयाभ्यायस्य टतोयपाद् 
चतुथाधिकरणमारचयति। 

ब्रह्मणो जायते वद्धिवायोवा ब्रह्मसंयुतात्। 

^तत्तजेऽषट जतेःत्यक्त न्दम जायतेऽनलः ॥ 

वायारन्निर्" इति श्रुत्या पूवश्रत्येकवाक्यतः । 

बरह्मणे वायुरूपलमापन्नादश्भिसम्भवः । ४॥। 

ऋखापः।। १९ ॥ सृच्म् । 

दितीयाध्यायस्य टतीयपादे 
पच्चमाधिकरणमारचयति। 

न्द्मणाऽषां जन्म किं वा वद्र? नाग्रेजंले द्वः । 

विरुद्धलात्, नीरजन्मर ब्रह्मणः सवंकारणएात् ॥ 

“च्रद्ेराप' दति श्रुत्या ब्रह्मणा वह्लुपाधिकात्। 

रपां जनिरविरोाधस्तु खच्छयानोश्रिनोरयाः ॥५॥ 

एथिव्यधिकार रूप शब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ सुचम् । 

दितीयाध्यायस्य टतीयपादे 
घष्ाधिकरुणमारचयति | 

“ता अन्नमखजन्ते'ति श्रुत मन्नं यवादिकम्। 

एयिवी वा? यवाद्येव, लाकेऽन्नत्प्रसिद्धितः॥ 

ग्ताधिकारात् छष्एस्य रूपस्य श्रवणादपि । 

तथा“ऽद्यः एथिवो"ट्युक्त रन्नं एखपऽन्नदेतुतः ॥ € ॥ 

२९. 



३२ व्यासाधिकर्णमाला। [अ०२।ा ०३} 

तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात् सः ॥ ९३ ॥ सूचम् । 

दि ती य्यायस्य टतीयपादे 
सप्तमाधिकर्णमारचयति। 

व्यामाद्याः कार्यकतीारो ब्रह्मवा तदुपाधिकं?। 

"वया वायुवीयुताऽभिर्' दलयुक्तेः खादिकटेता ॥। 

“ई रोाऽन्तय॑मयती, तयक्तं मा दयुपाधिकं । 

ब्रह्य वाय्वादि दतः स्यात् तेजच्रादीचणादमि॥ ७॥ 

विपर्ययेण तु कमेाऽत उपपद्यते च | १४ । सूत्रम् । 

दिती याध्यायस्य टतौ यपादे 
च्सदटमाधिकरणमारचयति। 

रूषटिक्रमोा लये ज्ञेया विपरौतक्रमेएऽय वा? । 

क्पे कल्याद्रं तेन लये रृष्टिक्रमे भवेत् ॥ 

देतावखति कार्यस्य न सच्चं यज्यते ततः । 

'एेथिव्यखिति' चाक्तलात् विपरौतक्रमेा लये ॥ ८॥ 

व्यन्तरा विन्नानमनसी कमेण तच्िङ्गादिति चेत्राविशेषात् ॥ ९५ ॥ 

सुचम् । 

दितीयाथ्यायस्य टतीयपादे 
नवमाधिकरणमारचयति । 

किमुक्तक्रमभङ्गाऽसि प्राणाचेनास्ति वा?ऽस्ति दि। 

भ्राणाचमनसां ब्रह्मवियतामष्य ईैरणात्॥ 

प्राणाद्या मीतिका श्ठतेष्वन्तश्धंताः प्रथक् करमं। 

नेच्छन्यता न भङ्गाऽस्ति, प्राणादौ न क्रमः श्ुतः॥ <॥। 



[ ऋ ०२।पा ०३] व्यासाधिकर्णमाला | रद् 

चराचरव्यपाश्नयस्त स्यात्तद्यपदेशट भाक्तस्तद्धावभावित्वात् ।॥ १६ ॥ 
स्म् | 
©\ नर. 

दितोवाध्यायस्य टतीोयपादे 
द्ष्रमाधिकरणमारचयति। 

जीवस्य जन्ममरणे वपषो वा?ऽऽत्यनोा डि ते। 

“जाता म पुत्त' इत्यक्रजोातकमदि तस्तथा ॥ 
कर क म स 3 म [त् 

मस्ये ते वपुषो, भाक्तं जोवस्येते अरपेच्छ दि। 

'जातकमं च लाकाक्तिजींवापेतेति' शास््रतः।।९०॥ 

नात्माऽशरतेनित्यत्वाच ताभ्यः || १५७ ॥ सूचम् | 

दितीयाध्यायस्य टतीयपादे 

ख्काद्ए़ाधिकरणमारचयति। 

कल्यादा ब्रह्मणा जीवा वियद्त् जायते नवा?। 

खटः प्रागद्यलेक्रजायते विष्युलिङ्गवत् ॥ 

बरह्मा दयं जा तवद्ध जोवलेन विशेत् खयं । 

च्रपाधिकं जोवजन््, नित्यलं वस्तुतः श्रुतं ॥ ९१ ॥ 

द्ाऽत ख्व ॥ ९८ ॥ सुूचम् । 

दिती याध्यायस्य टतीयपादं 
दादश्ाधिकरणमारचयति । 

अरचिद्रपोऽथ विद्रे जीवो ?ऽचिद्धुष द्ष्यत। 

चिदभावात् खुषुश्यादो जायचिन््रनसा कता 
[र [> = 

ब्रद्ुतलादोव चिद्रुपित् सुषु न लुप्यते । 

देतादृषट्देतलेपात् “न हि द्रषटुर' इति श्रतेः ॥ ९९॥। 
॥ + 



३९ वासाधिकररणमाला। [अ०२।पा०३ ] 

उत्कान्तिगत्यागतीनां ॥ १५९ ॥ खात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ नाणर- 
तच्छतेरिति चन्नेतराधिकारात्॥२९॥ खशब्दान्मानाभ्याञ्च॥र२॥ 

वि रोाघधञन्द नवत् ॥ २३ ॥ अवस्थिति वशव्यादिति चेन्नाभ्युपगमाड- 

दि हि ॥२४॥ गुणाद्ा लोकवत् ॥२५॥ व्यतिर्का गन्धवत् ॥ रद् ॥ 
तथा च दशयति॥२७॥ एथगपद्शात् ॥२८॥ तदू्णसारत्वात् 

तु तद्यपदेशः प्राज्ञवत् || २९ | यावदात्मभाविल्वा्च न दषस्तद्श- 

नात् | ३० ॥ पुंस्लादि वत्स्य सताऽभिवक्तियोमात् ॥ ३९ ॥ निबाप- 
लब्ध्यनुपलव्विप्रसङ्ाऽन्यतरनियमे वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ खचम् । 

दितीयाध्यायस्य टतीयपाद् 

चयेदप्धिकरणमारचयति। 

जोवेाऽणएः सवगो वा स्याट्,? एषेाऽणर्' इति वाक्यतः। 

उत्कान्तिगत्यागमनश्रवण्णाद्ाणुरेव सः॥ 

साभासबद्यणल्वेन तदुपाधिवताऽणएता । 
५ॐ ५ ॐ 

जोवस्य सवगत्वन्त॒ खते ब्रह्मलतः शतम् ॥ १२ ॥ 

करदा शस्त्राय वत्वात् ॥ ३३ ॥ विद्धारोपदेशात् ॥ ३४ ॥ उपादा- 

नात् ॥ ३१५ ॥ व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेत्निदश्विपयेयः॥ ३९ ॥ उप- 

लब्धिवद्नियमः॥३७॥ शक्तिविपरयेयात् ॥ ३८॥ समध्यभावाच ॥ ३९ ॥ 

खचम्। 

दितीयाध्यायस्य टतीयपाद 

चतुद श्राधिकरणमारचयति। 

[न ५ ५ ८ + 

जोवाऽकताऽयवा कता? “धियः कदत्वसम्भवात् । 

जोवक्टतया कि स्याट्" इत्याहः साद्यमानिनः॥ 

करणत्वान्न घोः कर्ज, यागश्रवणलाकिकाः। 

व्यापारान विना कचौ, तस्मात् जोव कटेता ॥९४॥ 



[अभ्र।पान्) व्यासाधिकरणमाला | २१५ 

यथाच तच्तभयया ॥ ४० ॥ ख्चम्| 

दितीवाध्यायस्य टतीयपादे ` 
पञ्चेदशाधिकरणमारचयति। 

कत्वं वास्तवं किं वा कल्वितं? वास्तवं भवेत्। 

"यजेते त्यादि शास्तेण सिद्ध स्याबाधितत्वतः ॥ 

सङ्गा दीति तद्वाधात् स्फटिके रक्ततेव तत्। 

अ्यस्तं धो चक्लुरादिकरणापाधिसन्निधेः॥९५॥ 

परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ ४९॥ छतप्रयनापेच्तस्त॒विदहितप्रतिषिदावैवथी- 
दिभ्यः॥४२॥ सूच। 

दितीयाध्यायस्य टतीयपाद् 

घाडश्धिकरणमारचयति। 

ग्रवत्तकाऽस्य रागादिरोओे वा? रागतः क्षो 

दृष्टा प्रदत्तिर्, वेषम्यमोशस्य प्रेरणे भवेत् ॥ 

श्रस्येषु टृषटिवन्नीवेव्वीशस्याविषयत्रतः । 

रागेाऽन्तयाम्यघीनाऽत ईैशरोऽखख प्रवर्तकः ॥ १९॥ 

अष्टा नानाव्यपद्शदन्यथा चापि दासकितवादित्वमधीयत रखके॥४३॥ 
मन्तवणाच ॥ ४8 ॥ अपि च सयते॥ ४५ ॥ प्रकाष्रादिवन्नवं परः॥४६्॥ 
सरन्तिच॥ 8७॥ नुन्नाप्ररिद्ारा द्इसम्बन्धात् ज्योतिरादिवत् 

॥ ४८ ॥ असन्ततेखखावयतिकरः ॥ ४६ ॥ अभास र्व च| ५० खट- 
दछानिवमात् ॥ ५९॥ अभिसन्थादिष्वपि चेवं ॥ ५२॥ प्रदेशादिति 
चेब्रान्तभावात् ॥ ५द॥ खच । 

इति दितीवाध्यायस्य टतीयपाद्ः॥ *॥ 

2 7 

-~ 



३६ व्यासाधिकरणमाला । [खश्र]पा०४ 

दितीयाध्यायस्य टतीयपादे 
सप्तदप्राधिकरणमारचयति। 

किं जीवेश्वर साङ्कये व्वस्ा वा? श्रुतिदयात्। 

अभेद भेद विषयात् साङ्कये न निवाते ॥ 
“चंग ऽवच्छिन्न श्राभासः इत्ये पाधिककल्यनेः। 

जीवेशयेो व्यैवस्था स्यात जोवानाच्च परस्परं 1 ९७॥ 

दूति दितीयाध्यायखय दतोयपादः। ॐ 

तथा प्राणाः ॥१॥ ओखसम्भवात् | २॥ तव्राक्श्ुतेख ॥ र ॥ 
तत्पूवकलतवाद्वाचः॥ ४ ॥ चम् । 

दिती याध्यायस्य चतुथेपादे 
प्रथमाधिकरणमारचयति। 

किमिद्धियाण्यनादीनि ज्यन्ते वा परात्मना?। 

ष्टः प्राग्टषिनानेषां सद्धावेक्रेरनादिता॥ 

एकवुद्या सववृद्धे भातिकलाज्जनिश्तेः | 

उत्पद्यन्ते, ऽय सद्भावः प्रागवान्तर्ख्ष्ितः ।॥ ९॥ 

न ~ 6 = न > + 
सप्तगतेविशेषितत्वाच॥ ५ ॥ द स्ताद यस्तु स्थिते$ता नेवं ॥६॥ खचम्। 

दितोयध्यायस्य चतुधपादे 
दितीयािकरण्मारचयति। 

न्च | १ 9 {~ ५० 0 सत्ेकादश वाल्ताणि सप्त प्राणाः दरति ्तेः। 
0 त (स सप्त स्मद्धनिष्ठेषु दवद्रेषु च विशेषणात्॥ 



"+ 

[अ०द्।पा ०४ व्यासाधिकरणमाला। ३७ 

अशोषण्छस्य दस्तादेरपि वेदे षमोरणात्। 

ज्ञेयान्येकाद् शाख्यानि तत्तत्कवायानुसारतः।। २॥ 

अणवश्च ॥ ऽ ॥ सूचम्। 

दितीयाध्यायस्य चतुपादे 
दतीयािकरणमारचयति। 

व्यापोन्यणनि वाक्षाणि ? साद्या व्यापिलमूविर । 

उत्तिलाभस्तत्र तत्र दे दे कमवशा द्भवेत् 

दे दस्य ट ् तिमद्धा गेष्वेवाच्ततं समाप्या । 

उत्कान्यादिश्रतेस्तानि द्यणनि स्युरदशनात्।। २॥ 

खेर ॥ ८ ॥ ख्चं | 

दितीयाध्यावस्य चतु्॑पाद 
चतुथाधिकरणमारचयति। 

मुख्यः प्राणः स्यादनादिज्जायते वा? न जायते। 

श्रानोर्' दति प्राणचेष्टा प्राक् ष्टे: शरूयते यतः ॥ 
श्रानीदिति ब्रह्मसचच प्रोक्तं वातनिषेधनात्। 

"एतस्मा ज्जा यने प्राण इत्यक्तरेष जायते ॥ ४॥ 

न वायुक्रिये एथगुपद्श्ात् ॥ € ॥ चच्तुरादिवन्त् ततस शिरा 
दिभ्यः ९० | अकरणत्वाच्च न दषस्तयाद्धि दशयति।। १९१ ॥ पच्च 
इत्तिमनावद् व्यपदिश्यते ॥ १२॥ खचम् | 

दितीयाध्यायस्य चतुयपाद् 

पञ्चुमाधिकरणमारचयति। 

वायुवाऽन्चक्रिया वाऽन्यावा प्राणः? श्रतिताऽनिलः। 
न्येि € € > ० 

सामान्येद्धियदत्तिवा ष्ेरवमदीरणात् | 



३८ व्यासाधिकरणमाला | [रपा] 

भाति प्राणे वायुने'ति मेदोक्तेरेकताश्रुतिः। 

वायुतत््वेन सामान्यटत्तिवाक्तेव्वताऽन्यता ॥ ५ ॥ 

अण ॥ १२ ॥ खचम् । 

दितोयाध्यायस चतुथेपाद् 
घशाधिकरणमारचयति। 

प्राणाऽचं विभुरल्या वा? विभुः खात्, ुव्यपक्रमे । 

दिर ण्थगभंपयन्ते स्वदेह समेाक्तितः।॥ 

समष्ि्यष्टिरूपेण विश्दतैवाधिदैविकी । 

चअआध्यात्मिकाऽल्यः प्राणः स्याददृश्यश्च यथयेद्धियं।)९॥ 

ज्यातिराद्यधिानन्तु तदामननात्।| १४ ॥ प्राणवता शब्दात् 
॥ १५ ॥ तस्य च नित्यत्वात् ॥ १९ ॥ खच | 

दितीयाध्यायस्य चतुय॑पादे 
सप्तमाधिकरणमारचयति। 

खतन्ल्ञा देवतन्त्ा वा वागाद्याः स्यः? खतन्तता । 

ना चेद्ागादिजेा भोगो देवानां खान्न चात्मनः), 

अतमन्ादि तन्तं भागाऽन्यादेस्तु नाचितः।. 

देवदेदषु सिद्धात् जीवे भुङ्ख खकमेणा। ७ ॥ 

छ, इन्द्रियाणि तद्यपदे दन्यत्र े ात् ॥ १७ | भेदश्रुतेः || १८ | 
वलच्तण्यात् || १९ ॥ स्च । 

दितोयाध्यायस्य चतुथपादे 
चअङ्माभिकरणमारतच्यति। 



| अ ०र।पा ०४ | व्यासाधिकरणमाला | ३९ 

प्राणस्य इत्तयाञक्ताणि प्राणात् तत्वान्तराणि वा? । 

तद्र पलशते प्राणएनाम्नोक्तवाच छत्तयः । 

अमाथ्रमादिमेरोक्तरणे तद्ुषना मनो । 

्रलाचकत्वेनान्यानि प्राणा नेताऽच्देदयोाः ।। ८॥ 

संज्नामृत्तिजञुधिरत चित् कुवत उपदेशात् ॥२०॥ मांसादि भामं 
यथाश्ब्द्मितस्योख् ॥२९॥ वेश्ष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 

सूजम्। 
डति दितीयाध्यायस्य चतुयपाद्ः ॥ > 

दितीयाध्यायस्य चतुधंपादे 
नवमाधिकरणमारचयति 

नामरूपव्याकरणे जीवः कताऽयवेश्रः? ॥ 

“चरनेन जोवेने"त्युक्तेवयाकन्ता जीव द्यते ॥ 

जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निधेः सर्वसर्ज्जने । 

जोगाऽशक्तः, शक्त ईश, उतत्तमोक्निस्वेच्ितुः ।॥ ९ ॥ - 

दरति दितीयाध्यायस्य चतुर्थपादः । ॐ ॥ 

तदन्तर प्रतिपत्ता र्इति सम्परिष्वक्तः परञ्मनिरूपणाभ्यां ॥९॥ 
व्यात्मकत्वात् तु श्दुयस्वात् ॥२॥ प्राणगतेश्च ।॥३॥ अग्न्यादिगति- 
खुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् ॥ £ | परथमेऽञ्नवणादितिचेन्नताणर्वद्यु 
पपत्तेः॥५॥ अग्र तत्वादिति चेद्नेखादिकारिणां प्रतीतः॥६॥ भाक्तं 
वाऽनात्मविक्वात् तथा दि दशयति॥ ७॥ सुचम्। 

द्रतोयाध्यायस्य प्रथमपादे 
प्रथमाधिकरणमारचयति। 
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9. व्यासाधिकरुणमाला । [अ ०२।पा०१| 

च्वेष्टिता वेष्टिता वा तद्च्छः पमान् व्रजेत् ? । 

गतानां खुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः ॥ 

बीजानां दुलंभवेन निराधारेद्धिवागतेः । 

पञ्चमाङतियक्तेश्च जोवस्तेयाति वेष्टितः ॥ ९ ॥ 

क्ताव्ययेऽनण्यवान् टदस्मतिभ्यां वघेदमनेवञ्च॥८॥ चरणा- 

दिति चेत्नापलच्तणथति कष्याजिनिः ॥€॥ अानथक्यमिति चेन्न 

तदपेच्तत्वात् ॥ १० ॥ सछतदुष्कते ण्वेति तु वादरिः॥१९॥ खचं। 

ती याध्यायस्य प्रथमपाद 

हितीयाधिकर्णमारचयति। 

खगावरोहो चोणानुश्यः सानुश्योाऽयवा?।. 

'यावतसम्पातव चनात् च्षोणानृशय दय्यते ॥ 

जातमात्रस्य मोगिल्ादेकभयये विरोाघतः। 

चरणश्रतितः सानशयः कमान्तरैरयं॥ २॥ 

अनिद्टादिकारिणामपि च श्रुतं॥ ९२ ॥ संयमने त्वनुभूयेतरषा- 
मारोदहावरोद्ा तदूतिदशनात् ॥१३॥ सरन्ति च॥१४॥ अपिच 
सप्त। १५ ॥ तचापि च तद्यापारादविराधः १६॥ विद्याकमगारिति 
तु प्र्चतत्वात् ॥१७॥ न टतीये तथोपलब्धेः ॥ १९८ ॥ स्मयेतेऽपि च 

लोके ॥ १९ ॥ दश्रनाच् ॥९०॥ टतीवश्न्दावरोधः संश्कजसखय | 
॥ २९ ॥ दखच्रम् | । 

रतौोयाध्यायस्य प्रथमपाद 
दती वाधिकरणमारचयति। 

चन्द्रं याति नवा पापौ? ‹ते सवैः दति वाक्यतः । 

पद्चमाङतिलाभायं मोागाभावेऽपि यात्य ॥ 

भोगार्थमेव गमनमाङतिवंभिचारिणी। 

सवेश्रतिः सुरृतिनां याग्ये पापिगतिः च्रुता॥३॥ 



> 
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[अ०३।पा०१ | वासाधिकरणमाला| ४१ 

खाभावयापत्िरूपपनत्तः ॥ २२ ॥ चम् | 

द्तोयाध्यायस्य प्रथमपादे 
चतुयाधिकरणमारचयति। 

वियद्ादि खरूपत्वं तत्साम्ये वा? ऽवरोदिएः। 

"वायश्छंले'त्यादि वाक्या त्तन्तद्घावं प्रपद्यते ॥ 

खवत् ख्छो वाय॒वशा युक्ता धूमादिभिभंवेत्। 

अन्यसखान्यखरूपलवं न म॒ख्यमपपद्यते ॥ ४ ॥ 

नातिचिरेण विशेषात् ॥ २३ ॥ रचम्। 

दटतौयाध्यायसय प्रयमपमादे 
पञ्चमाधिकरुणमारचयति | 

न्रीद्यारेः प्रामिलम्बेन त्रया वा?ऽवरोदति। 

तचरानियम एव खात्, नियामकविवज्ंनात्।। 

दुःखं ब्रीद्यादिनिचाणएमिति तच विशेषितं। 

विलम्बस्तेन पूवेत्र वराथाद्वसोयते। ५॥ 

अन्याधिष्टिते पुवेवदभिलापात्॥ २४॥ अशुद्धमिति चैत्र शब्दात् 
॥ २५॥ रे तःसिग्येोगाऽथ ॥ २६ ॥ योनेः शरीरं ॥ २७ ॥ दखचम् | 

इति टतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ६ ॥ 

द तीयाध्यायस्य पयमपादं 
घष्ान्िकरणमारचयति। 

जोद्यादो जन्म तेषां खात् संदधेषा वा? जनिभवेत् । 
"जायन्त दति मुख्यलात् पश्ददिंसादिपापतः॥ 
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वेधान्ने पापसंशेषः, कमव्या ए्त्यनुक्तितः । 
म~ ङ [र 

विप्राद् मुख्यजना चरणव्याषतिः श्रता ॥ £ ॥ 

दरति दतीयाष्यायच्य प्रथमः पाद्ः॥*॥ 

सन्ये द्टिराह हि । १॥ निमातारं चेके पुच्लादयञ् ॥ २॥ मा- 
यामाचन्तु कात्लंनानभिवक्तखरूपत्वात् ॥ ₹॥ खचकञ्च हि अ॒तेरा- 
चच्तते च तदिदः॥ 8 ॥ पराभिध्यानात्तु त्रिहितं तते द्यस्य 
बन्धविपर्ययोा ॥ ५॥ देहयोगादा सोऽपि ॥ € ॥ खचम्। 

दतो याध्यायस्य डितीयपादं 
परथमाधिकरणमारचयति। 

सत्या सिथ्याऽयवा सखघ्रखष्िः? सत्या, श्रतीरणटात् । 

जाग्रे शाविशि्टिलादीश्वरेणेव निर्मिता ॥ 

देशकाला द्नोाचित्यात् वाधितलाच सा खषा । 

अभावेकनर्देतमाचसाम्याज्जोवानवादतः।)९॥ 

तदभावो नाडीषु तच्छरतेरात्मनि च ॥ ७ ॥ अतः पएवाधोऽस्मात् ॥ <॥ 
खचम्। 

द्रतीयाच्यायस्य दितीयपाद् 
दितौयानिकरणमारचयति। 

नाडोपुरीतद्भ द्याणि विकस््यन्ते सुपुन्तये । 

समितानि *वेकाथ्यात् विकस्ष्यन्ते यवादिवत्॥ 

समचितानि नाडोभिरूपख्प्य पुरोतति। 

दन्स्यन्रह्मणि यात्येक्यं, विकल्पे लषटदोषता । २ ॥ 
----- ---- ----- - ~ ~_---_----_[_-[--- ~ क ~ च, + 

#* वा? + रेकाय्यादिति पदच्छेदः 
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सणख्वतु कमेनुस्मतिशब्दविधिभ्यः॥€॥ दतम्। 
ट तीयाष्यायस्य डितीयपादे 
द्तौयाधिकरणमारचयति। 

यः काऽणनियमेनाच वृष्यते सुप्रएव वा?। 
[ऋ £ ५ [र [ऋ 

उद्बिन्दुरिवाशक्तेनिचन्तं काऽपि बुध्यते ॥ 
, ५ ~-~-4 

कम॑ विद्यापरिच्छदाद्दविन्दुविलच्तणः। 

स एव बुध्यते" शास्तरात्तदुपाघेः पुनमंवात् ॥३॥ 
व. नि रुग्धेऽडं सम्पत्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥ चम् 

द ती याध्यावस्य दितीयपादे 
चतुथाधिकरणमारचयति। 

किंमृच्छेका जाग्रदादौ किं वाऽवस्यान्तरो भवेत्? । 
अन्यावस्छा न प्रसिद्धा तेनेका जायदादिषु ॥ 

न जागरत्छप्रखारोका, ईेताभानान्न सुत्तता । 

मखादिविकचतेस्तेनावस्थाऽन्या लाकसम्मता। ४॥ 

न ख्यानताऽपि परस्योभयलिङ्गं सवच हि॥ १९॥ न मेदादिति 
चेत्र पद्येक्रमतद्वचनात्॥ ९२॥ पि चंवमके॥ ९५३॥ अरूपवद्व हिं 
तत््घानत्वात् ॥ १४ ॥ पकाष्वचावेयश्यात् ॥ १५॥ आह च तन्माचं 
॥ १६ ॥ दशयति चाधो यपि स्येते ॥ १७ ॥ अत ख्व चोपमा दूर्व 
कादिवत्॥ १८॥ आअम्बवद्ग्रदगत् तुन तथात्वं ॥ १९ ॥ ढडिद्ास- 
भाक्कमन्तभावादुभयसामञ्चस्यादेवं ॥ २०॥ दग्रनाञ्च ॥२९॥ खचम्। 

ट तीयाथ्यायस्य दितीयपाद् 
पञ्चमाधिकरणमारचयति। 

ब्रह्म किंपि वाऽखूपि भवेन्नोरूपमेव वा? 

दिविधश्चुतिसद्धावाद्रद्ध स्याद् भवात्मकं ॥ 
2 ५ 
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नोरूपमेव वेद्ान्तैः प्रतिपाद्यमपूवंतः। 

रूपं लनूद्यते म्चान्तमुभयलं विरूध्यते ॥ ५॥ 

प्रतता वक्तं हि प्रतिषेधति तते ब्रवीति च भृयः॥२२॥ तदव्य- 

क्रमा दि ॥२३॥ अपि संराधने प्रत्यत्तानमानाभ्यां॥२४॥ पका- 

प्रादिवद्वात्रैशेष्यं पकाश्ख कर्मण्यभ्यासात् ॥ २५॥ अताऽनन्तेन तथा 
दि लिङ्ग ॥ २६ ॥ उभयव्यवर् श्ात्चहिकुण्डलवत् ॥ २७ ॥ परकाशख- 

यवदा तेजस्त्वात् ॥ २८॥ पूवेवदा॥२९॥ प्रतिषेधाच॥३०। 
खचम्। 

दती वाध्यायस्य दितीयपादे 
षषमधिकरणमारचयति। 

ब्रह्माऽपि नेति नेतीःति निषिद्धमथवा नडि?। 

दिरुत्या ब्रह्मजगती निषिध्येते उभे ्रपि॥ 

वीष्येयमितिशब्दाक्ता सवंदुश्यनिषिद्धये। 

अनिदं सत्यसत्यच्च ब्रद्योकं शिव्यतेऽवधिः।॥ ई ॥ 

परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदवयपद्ष्ेभ्यः॥ ३९ ॥ सामान्यात् तु 
॥ ३२॥ बुद्धः पादवत् ॥ ३३ ॥ स्थानविशेषात् प्रका्ादिवत् ॥ २४ ॥ 
उपपत्तेः ॥ ३५ ॥ तथान्धप्रतिषेधात् ॥ ३९ ॥ अनेन सर्वगतत्वमाया- 
श्रब्द्ादिभ्यः॥ ३७ ॥ ख चम् । 

दतीयाध्यायस्य दितोयपाद 
सप्तमाधिकरणमारचयति। 

अस्यन्यद्रद्यणानोावा विद्यते? ब्रह्मणाऽधिकं। 

सेतु लेान्मानवक्वाख सम्बन्धा द्द् वत्तः ॥ 

धारणात् सेत॒तान्मानमृपास्ये भेदसङ्गतो । 

उपाष्युद्धवनाश्राभ्यां नान्यद् न्यनिषेधतः॥ ७ ॥ 
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फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ श्रुतत्वाश्च ॥ ३९ ॥ धमं जेमिनिरत र्व 
॥ ४० ॥ पुवं तु वादरायणो देतु्यपदेश्रात् ॥ ४१९॥ खचम्। 

डति टतीयाध्यायस्य इितीयः पादः॥ त । 

दतीयाध्यायस्य दितीयपाद् 
अमाधिकरगमारचयति| 

कर्मैव फलदः यदा कमाबाधित शरः, 

अपूवावान्तरद्धारा कमणः फलद्ाटता ॥ 

अचेतनात् फलाद्तेः शास्तीयात् पूजितेश्वरात् । 

कालान्तरे फलोत्प त्तेन पूवेपरिकल्पना ।। ८ ॥ 

दति ठतीचाध्यायस्य दितोवः पादः।॥ #॥। 

-----------~ 

सवंवेदान्तप्रत्ययं चेादनाद्यविग्रोषात्॥ १॥ भेदातेति चेतैकस्यामपि 
॥ २॥ खाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच सरवच्च तन्नि 
यमः॥ ३॥ द्रायति च॥8॥ सूचम्। 

दतीयाध्यायस्य टतोयपाद 
परथमाधिकरणमारचयति। 

स्वेदे व्वनेकलमुपास्ेर थवेकता ? । 

च्रनेकलं, कायुमादिनामधमविभेदतः॥ 

विधिषूपफलेकलादेकलं नाम न अ्रतं। 

शिरोत्रताख्यधम॑स्त् खाध्याये स्यान्न वेदने।९१॥, 

उपसं हारोऽयाभेदादिधिष्टेषवत् समाने च ॥ ५॥ खचम्।। 
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दतीयाध्यायस्य टतीयपादे 
दितीयाप्िकर्णमारचयति। 

एकोपास्तावनाङइायी श्रादायौा वा गणाः श्रुते । 

अनुक्तलादनाडाया उपकारः अते्मुणेः ॥ 

श्रतलादन्यशाखावामादाया श्रद्चिहाचवत्। 

विशिष्टविद्योपकारः खशाखोक्तगणेः समः ॥२॥ 

अन्यथात्वं शब्दादिति चेत्राविष्ेवात्॥€॥ नवा वकरणमेदात् 
पशावसी यस्ादिवत् ॥ ७॥ संज्ञातञेत् तदुक्तमस्तितु तदपि।॥<॥ 
चम् | 

ढतीयाध्यायस्य टतीवपादे 
र तीवाधिकर्णमारचयति। 

एका भिन्नाऽथवे दनो यविद्या ङन्देग्यकाण्ठयोाः ? । 

एका स्यान्नामसामान्यात् संग्रामादिसमलतः।। 

उद्गीयावयवेङ्ार उद्भातेव्युभवयेभिद्ा । 

वेद्यभेरेऽर्थवादादिसाम्यमाचा प्रयोजकं ॥ इ ॥ 

व्यापतेशख समञ्जसं ॥ € ॥ खचम् | 

दतोयाध्यायस्य टतीयपादे 
चतु धाधिकरणमारचयति। 

किमध्यासाऽयवा बाध रेक्यं वाऽथ विशेष्यता? । 

अरत्तर स्था नास्ेक्यं नियतं देतवभावतः ॥ 

वेदेषु व्याघ्र श्राङ्कार उद्गीथेन विशिष्यते, 

अध्यासादै फलं कर्यं सन्निकृष्टा एलच्तणा ॥ ४ ॥ 

सर्वाभेदादन्यतचरेमे॥ १० ॥ खचम् | 



. 
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ढतोयाध्यायस्य टतीयपादे 

पद्धमाधिकर गमारचच्यति। 

वशिष्ठत्वाद्यना दामा दायं *तेवभित्यतः। 

उक्तस्येव परामशाद्नाहायंमनक्तितः॥ 

भ्राणदारोेण बुद्धस्य वशिष्टतल्वादि नेतरत् 

"एवशब्द परामशयाग्यमा दा यमिव्यते ॥ ५॥ 
। = 

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥११॥ पियशििर्स्वाद्यपाप्भिरुपचयापचया 

डि मेदे॥१२॥ इतरे त्वथंसामान्धात्॥ १३ ॥ चम् । 

तो याध्यायस्य टतीयपादे 
घष्ाश्चिकरणमारचयलति | 

नाऽदाखयाउतवा दाया आनन्दाद्या अ्रनाहतिः। 
न 3 ~ $ न 

वामनीमत्यकामादरिवेतरषां यवखितेः।। 

विघोयमानघमणां यव्या स्याद् यथाविधि, 

प्रतिप्निफलानान्तु सवेशाखासु संहतिः ॥ ६ ॥ 

ध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १९४ ॥ आखात्मशब्दाञच ॥ १५ ॥ खच । 

द तीयाध्यावस्य टतीयपादे 

सप्तमाघ्िकरणमारचयति। 

सवा परम्पराऽक्तादेज्ञया परुष एव वा । 

ज्ञेया, सवाश्रतलेन वाक्यानि स्य॒वद्धनि हि ॥ 

पुमर्थः परषज्ञानं तत्प्रयलः श्रुते मदान् । 

तद्धाधाच श्तेाऽत्तादिवंद्य एकः पुरमा स्ततः ॥ ७ ॥ 
ात्मद्टह्ोतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥ अन्वयादिति चेत् स्यादव- 

्रारणात् ॥ १७ ॥ रख चम् । 

भवा? + 'एवम्' दूत्यत दूति पद्च्छेद्;। 
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ट तीयाध्यायस्य ढतीवपादे 
अद्माधिकरणमारचयति | 

श्रात्मावा इद्म्" इत्यच विराट् स्यादयवेश्वरः? । 

श्रताष्ष्टेनश्रः स्यात्, गवाद्यानयनादिरार्॥ 

म्तापसंहतेरोशः स्वाददेतावधारणात्। 

्रथवादो गवादुक्निन्रह्यात्मलवं विवकितं ॥ ८ ॥ 

कायोख्यानादपुवें॥ १८॥ खचम्। 

दतीयाध्यायस्य टतीयपादे 
नवमाधिकरणमारचयति 

दये वस्न्यदेकं वा काण्ठच्छान्दगखषष्टयाः । 

उभयच एथयम्बस्तु, सद्ात्मभ्यामपक्रमात् ॥ 

साधारणेाऽयं सच्छब्दः “स श्रात्मा त्वम् इत्यतः) 

वा क्येषादात्मवाचौ तस्मादस्तेकमेतयोाः ॥ < ॥ 

समान र्वच्चाभेदात्॥१९९॥ खचम्। 

द तोयाध्यायस्य टतीयपाद् 

दए्माधिकरणमार्चयति। 

अरनग्मवद्ाचमने विधेये बुद्धिरेव वाः । 

उभे अपि विधेयेते, दयार च तत्वतः ॥ 

रुढतेरा चमनं प्राप्तः प्रायत्यथमनूद्य तत् । 

श्रनद्रतामतिः प्राणविदेाऽपृवा विधोयते ॥ ९०॥ 

सम्बन्धादवमन्धचापि। २० ॥ नवा विशेषात् ॥ २९॥ दशयति च 
॥ २२॥ चम् 



[ख०३।पा ०३२ व्यासाधिकर्णमाला | ४९ 

द तो याध्यायस्य ट तीयपादे 

रखकाद्ष्राधिकरणमारचयति। 

शाण्डिस्यविद्याकाणलानां दिविधेकविधाऽयवा ? । 

दिर्क्रेरोकशाखायां दैविध्यमिति गम्यते॥ 

एका मनामयलादिप्रत्यभिज्ञानता भवेत् । 

विद्याया विधिरेकच स्यादन्यत्र गुणे विधिः ॥९१॥ 

सम्भृतिद्यु्या्यपि चातः॥ २२३॥ चम् । 

दतीयाध्यायस्य टतीयपादे 
इाद्ाधिकरणमारचयति। 

संहारः स्याद्ावस्ा वा नान्नारदरदस्ितिः?। 

विश्येकत्वेन संदारः स्याद,ऽध्यात्माधिदेवयोः ॥ 

^त्यपनिषट्” दत्येवभिन्नस्थानलकोत्तं नात् । 

ख्ितासीनगरूपास्यारिव नान्नोव्येवखितिः ॥ ९९ ॥ 

परुषविद्यायामिव चेतरेषामनान्नानात् । २8 ॥ खच् । 

दरतोवाध्यायस्य ढतोयपादे 
चयोदश्धिकर्णमारचयति। 

श्रादाया वा नवा तच संब््यादिवग्ितयः?।. 

आदाय, ब्रह्मधमलात् शाण्डिल्यादाववारणात्। 

असाधघारणधमाणां प्रत्यभिनज्ञाऽच नास्यतः। 

श्रनादाया ब्रह्ममाचसम्बन्धाऽतिप्रसच्कः ।। १९ ॥ 

बेधाद्यर्थभेदात ॥ २५ ॥ खम् । 



५० व्यासाधिकरणमाला | [अ०३।घा० |] 

द्रत याध्यायस्य तौयपादं 
चतुद॑श्ाधिकरणमारचयति। 

पु विद्यैका विभिन्ना वा तैन्तिरौयकताण्डिनिः? । 
मरणएवश्डयतादिसाम्यादर्कंति गम्यते ॥ 

ब्धना रूपभेदेन किञ्चित् साम्यस्य वाघनात् । 

न विदेक्यं, तेतन्तिरोये ब्रह्मविद्या प्रशंसनात् ॥ ९४ ॥ 

इनो तूपायनश्न्दग्रेषत्वात् कुश्णच्छन्द्ः्लुल्युपगानवत् तदुक्तं 
॥ रई ॥ खचम्। 

टतीयाध्यायस्य ठटतीयपादे 
पञ्चद धिकरणमारचयति | 

वेद्यमन््प्रवग्यादि विद्याङ्गमयवा नतु? । 

विद्यासन्निधिपाटेन विद्याङ्गं मन्तकमंणो | 

लिङ्गेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणां । 

विनियोगात् सन्निधिस्हु बाध्याऽतेा नाङ्गता तयोः॥९५॥ 

साम्प्रराये तर्तव्याभावात् तथा न्ये ॥ २७ ॥ छन्दत उभवाविरा- 
धात् ॥ ८ ॥ खचम्। 

ढतीयाध्यायस्य टतोयपाद् 
घाडश्एधिकरणमारचयति। 

उपायनमना हाये हानाव् आद्धियतेऽथवा ? । 

अश्नतत्वादनाचतेपाद्िद्याभेदाच नाहतिः॥ 

विद्याभेदेऽप्यथंवाद आ्रादायः स्तुतिसाम्यतः। 

दानस्य प्र्यभिनज्ञानादेकविंशादिवादवत्॥९६॥ 



[अख०।रेपा०दे] व्यासाधिकरणमाला। ५१ 

दती याध्यायस्य ढतीयपादे 
घोडष्धिकरणस्य दितोयवणकम | 

विधूननं चालनं स्याद्धानं वा चालनं भवेत्? । 
^ ५ ~ + ॐ € 

द् धूयन्ते ध्वजाग्राणेःत्याद्ा चालनदशनात्॥ 

हरनमेव भवेद्वा क्यगेषेऽन्योपायनञ्रवात्। 
£ ५ 0 € 

कन्ता न दयपरित्यक्तमन्यं खोकत्तमहति ॥ ९६॥ 

दतोयाध्याय्स्य ठतीयपादे 
सोडश्एधिकर णस्य ट तीयवणेकमाद । 

कमेत्यागे मागमष्ये यदि वा मरणात्प॒रा । 

उत्तीयं विरजां त्यागस्? तथा कौषीतकिश्चुतेः॥ 

क्म॑प्राप्यफलाभावात् मध्ये साघनवव्ननात्। 

ताण्डिश्रतेः पुरा त्यागे, बाध्यः केषीतकिक्रमः॥९६॥ 

गतेर धंवत्वमभयथाऽन्यधा दि विरोधः ॥ २९ "॥ उपपन्नस्तल्नच्तणा- 
(त व 

चापलन्पलाकवत् ॥ ३२० ॥ खचम्। 

द तोयाध्यायस्य टतीयपादे 

सप्तदण्ाधिकरणमारचयति। 

[त [त ^ हि [पि 

उपास्तिबिघयोामागः समा यदा वयवस्ितः?, 

सम एवेात्तरो मागं एतया; कमंदानवत्॥ 

देशान्तरफलप्राप्ये युक्ता मागं उपास्िषु। 

आआरोग्यवद्ाधफलं तेन मागा व्यवसितः ॥ १७ ॥ 

"अनियमः सवासामविरोधः शब्दानमानाभ्यां ॥ ३९ ॥ खचम्। 
प्र 2 



भर् वयासाधिकरगमाला; [ख ०३।पा ०३] 

दतीवाश्यायस्य टतीवयपादे 
चद्ाविंष्ािकरणमारचयति। 

है ~ भु न 

मागं: अरु तस्यलेख्वेव सवेापास्तिषु वा भवेत्? । 

ञरतेष्वेव प्रकरणात्, दिःपाटठोाऽस् डयाऽन्यया ॥ 

ग्राक्ता विद्यान्तरे मारा “ये चेमः दति वाक्यतः। 

तेन बाध्ये प्रकरणं, दिःपारञशिन्तनाय दि॥९८॥ 

यावदधिकारमवश्ितिरघिकारिकाणां॥ ३२॥ खचम्। 

दतौयाध्यायसय टतीयपाद् 
ऊनविंश्णधिकरणमारचयति। 

ब्रह्मतत्तविदां मुक्तिः पाचिको नियताऽथवा?। 

पाकिक्य,ऽपान्तर तस ग्रष्टतेजंन्मकौ त्नात् ॥ 

नानादेदापभोक्रव्यमोगेपास्तिफलं बधाः । 

मुक्राधिकारपुरूषा म॒च्यन्ते नियता ततः ॥ ९९ ॥ 

च्यच्तरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्वामेपसदवत् तदुक्तम् 
॥ ३३ ॥ खचम् । 

टतीयाध्यायस्य टतीयपाद् 

विश्धिकरणमारचयति। 

निषेधानामसंहारः संहारो वा?न संहतिः । 

आनन्दादिवद्ात्मलं नैषां सम्भाव्यते यतः॥ 

श्रतानामश्रुतानाच्च निषधानां समा यतः। 

्रात्मलक्तणता त्नाद् द्ाक्छायाद्रपसंइतिः। ९०॥ । 

स्यदामननत्॥ ३४ ॥ खचम्। 



[अ०३।पा०३। व्यासाधिकरणमाला। ५द 

व््तीयाध्यायस्य टतीयपादे 

रखुकविंश्धिकरणमारचयति। 

"पिबन्ता डा सुपरणं"ति दे विद्ये च्रथवैकधीः?। 

भाक्तारो, मेक्तभोक्ताराविति विद्ये उमे दमे। 

पिबन्तौ मोक्भोाक्ताराविल्युक्तं दि समन्वये । 

दयता प्रत्यभिज्ञानात् विद्येका मन्लयोादंयोाः।। २९॥। 

अन्तरा भूतग्रामवत् खात्मनः ॥ २५ ॥ अन्यया भेदानु पपत्तिरिति 
चेन्नापदेशान्तरवत् ॥ ३६ ॥ चम् । 

लतीयाध्यायस्य टतीयपाद 

दा विंष्धिकरणमारचयति। 

विद्याभेदोाऽय विद्यैक्यं सखादुषस्तकदालयोः? 

समानस्य दिरान्नानादिद्याभेदः प्रतोयते, 

सवान्तरलम्भयानास्ति विद्येकता ततः। 
[+ [4 € 9 

श्र द्ध विग्रेषनत्ये दिःपाठस् (तत्चमसो'तिवत्॥। ९२ ॥ 

व्यतिद्धारोा विश्िषिन्ति इीतस्वत् ॥ २७॥ स्चम्। 

तौीयाध्यायस्य टतीयपादे 

चयाविंश्धिकर्णमारचयति। 

व्यतिद्दारे खात्मरव्योरकधा घौरुत दिघा। 

वस्वेक्यादेकमैक्यस्य दाव्याय वअतिदारगोः॥ 

ठेक्येऽपि व्यतिददारोाक्या धीदिधेशस्य जीवता । 
१०५ = ~ ४ £ + 

य॒क्तापासखये वाचनिको मृत्तिवद््छेमायिक ।॥२२॥ 



व्यासाधिकरणमाला। [ख०३।पा ०३] 

(र 

संव हि सव्यादयः॥३८॥ चम् । 

ट तोयाध्यायस्य टतीयषादे 
९ 

चतुविंश्रधिकरणमारचयति। 

दे सत्यति एका वा वचरव्यादिवाक्ययेाः? । 

फलभेद्ादुभं लोकजयात् पापदतेः एक् ॥ 

ग्रकताकषेणादेका पापचाताऽङ््धौोफलं । 

अथंवादाऽयवा मुस्यो युक्ताऽधिरृतिक ल्यकः ॥ २४ ॥ 

कामादीतरच तच चायतनादिभ्यः।॥३९॥ चम् 

द तीयाध्यायस्य टयीयपादे 
पच्चविंप्धिकरणमारचयति। 

असं हतिः संहतिवौा योनोदंदरदाद॑याःः?। 

उपास्यज्ञे यभेदेन तद्गुणानामसंहतिः ॥ 

उपास्से कविदन्यच स्तुतये वाऽस्तु संहतिः । 

ददराकाश आत्मेव द्ाकाशाऽपि नेतरः ।॥ २५ ॥ 

पदरादलापः॥ ४० ॥ उपस्थितेऽतस्तद चनात् ॥ ४९ ॥ खचम्। 

दतीयाध्यायस्य टतीयपाद् 
बड विंशाधिकरणमारचयति। 

न लप्यते लप्यते वा प्राणाह्तिरमोाजने। 

न लष्यते,ऽतिथेः पूवे सुच््ीतेत्यादरोक्रितः ॥ 

सुज्यथोन्नापजीविलात्तल्लोपे लाप दव्यते। 

गुक्तिपक्ते पूवभुक्रावादरोाऽपुपपद्यते ॥ ९६ ॥ 



[अ०३।पा०द] व्ासाधिकरणमाला। ५१ 

तत्निधारुणानियमस्तद्टः एथग््यपतिबन्धः फलं ॥ ४२ ॥ चम् । 

द तीयाध्ायस्य टतौयपाद् 
सप्तविंणधिकरणमारचयति। 

नित्या अङ्गावबद्धाः स्यः कम॑खनियता उत? । 

पणंवत् क्रतुसम्बन्धा वाक्याज्नित्यास्तता मताः॥ 

एयक्फलमतर्ने ता नित्या गोदे डनादिवत्। 
"उमे कुरुतः इत्युक्त कमापास्नुपासिनोः ॥ २७॥ 

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४३॥ खचम् | 

द तीयाध्यायस्य ट तीयपाद् 
अश्ाविंशधिकरणमारचयति | 

एकोरृत्य यग् वा स्याद् वायुप्राणानुचिन्तनं? । 

तत्वाभेदात्तयोारोकौकरणेनानचिन्तनं ॥ 

अवस्यामेद ताऽष्यात्ममधिदेवं ए्यक््रुतेः । 

प्रयोगभेदे राजादिगृणकन्द्रप्रदानवत्॥९२८॥ 

लिङ्गभू यस्वात् तदि बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ पुवविकल्यः प्रकरणात् 
स्यात् क्रिया मानसवत् ॥ ४५ ॥ अतिदेशाच्च ॥४६॥ विद्यैव तु निधा- 
रणात् ॥ ४७ ॥ दशनाच्च ॥ ४८ ॥ व्यादि बली यस्वा न बाधः ॥ ४९ ॥ 
अन् बन्धादिभ्यः प्रज्ान्तरटयक्कवत् ट्ख तदुक्त ॥५०॥ न सामान्या 
दप्युपलब्धेम्टेद्युवत् न द्धि लोकापत्तिः ॥५१॥ परेण च श्रब्दस्य तादिधे 
भूयस्लात्वनृबन्धः ॥ ५२॥ चम् | 

द्र तीयाध्यायस्य टतीयपादे 

रखकानविष्ाधिकरणमारचयति। 

कमशेषाः खतन्ला वा मनखित्रमुखाग्रयः। 

कर्मशेषाः, प्रकरणात् लिङ्गन्त्वन्यार्थद् शनं ॥ 



५६ व्यास्ाभिकरणमाला | [ च्छ ०३।पा ०३] 

पडन्नेयं विधिगािङ्गादेव श्रुत्या च वाक्यतः । 

बाध्यं प्रकरणं तस्मात् खतन्तं वद्किचिन्तन॥ २९ ॥ 

खक आत्मनः शरीरे भावात् ॥ ५३॥ वअतिरेकस्तद्धावाभाविलान्न 
तूपलस्िवत् ॥ ५४॥ खचम्। 

दरतोयाध्यायस्य टतीयपादे 
विंण्धिकरणमारचयति। 

आत्मा देदस्तदन्योा वा? चैतन्यं मद् शक्तिवत् । 

ग्तमेलनजं दरे नान्यचात्मा वपस्ततः॥ 

ग्तापलस्िग्यंतेभ्ये विभिनाविषयिवल्तः। 

सैवात्मा मैतिकादेदादन्याऽसे परलाकभाक् ॥२०॥ 

ऋङ्गावबद्धास्त न श्राखाघु डि प्रतिवेदम् ॥५५॥ मन््ादिवद्ा$बि- 
सराधः॥ ५६॥ खचम्। 

द तीयाध्यायस्य टतीवपाद् 
रखकचिंष्राधिकरणमारचयति। 

उक्थादिघीः खशाखाङ्गव्वेवान्यत्रापि वा भवेत्?। 

सान्निध्यात् खसखशाखाङ्गष्वेवास व्वतिष्ठते । 

उक्याद्गौयादिसामान्यं तत्तच्छब्दः प्रतीयते । 

शत्या च सन्निधेवाधस्तताऽन्यत्रापि यात्यसे ॥ २९॥ 

भूम्नः रतुवत् ज्यायस्त्वं तथा हि दशयति ॥ ५७ ॥ चम् 

दतीयाध्यायस्य टतीयपादे 

दाचिश्ाधिकरणमारचयति। 



[अ ०३।पा ०३] व्यासाधिकरणमाला | ५७ 

ध्येयो वेश्वानरांशेाऽपि ध्यातव्यः छत्र एव वा? । 

शरङ्गघूपास्तिफलयारक्तरस्ंशधोरपि ॥ 

उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्छेव चिन्तनं । 

अङ्गापास्तिफले स्तुतये प्रत्ये का पास्तिनिन्दनात् ॥ २२॥ 

नानाश्ब्दादिभेद्ात् ॥ ५८॥ चम् । 

द तीयाध्यायस्य टतौयपादे 
चयस्िंप्राधिकरणमारचयति। 

न भिन्नाउत भिद्यन्ते शाण्डिल्यददरादयः?। 

समस्तापासनरेष्ठवात् ब्रद्यौक्यादप्यभिन्नता ॥ 

छत्स्ो पास्तर शक्यलाद् गणे नद्य यक्तलतः । 

द्दरादीनि भिद्यन्ते एक् प्रथगृपक्रमात्॥ २२॥ 

विकल्याऽविश्ण्िफलत्वात् ॥ ५९ ॥ सूचम् | 

ल्तीयाभ्यायस्य टतीयपादे 

चतुस्त्रि धिकरणमारचयति 

अदग्ररेष्वनियमे विकल्पे नियमेाऽयवा। 

नियामकस्याभावेन यायाकाम्यं प्रतौयतां ॥ 

श्शसाक्तात्छतेव्येकविद्ययेव प्रसिद्धितः । 

अन्यान्थक्य विक्तेपै विकल्पस्य नियामक ॥३२४॥ 

काम्बास्त् यथाकामं समुचीयेरन्र वा पुवंदेवभावात्॥ ६०॥ सूचं। 

दती याध्यायस्य टतीयपाद् 
पञ्चचि प्धिकर्णमारचयति। 



५८ व्यास्ाधिकरणमाला। [अ .३।घ ०४ ] 

प्रतोकेषु विकल्पः खाद् याथाकाम्टेन वा मितिः?। 
क (> (> * 

च्रदग्रदेस्विवेतेषु साचा तृछ्त्ये विकल्यनं ॥ 

देवा ग्रले'तिवन्नाच काचित् साक्तातरूता भितिः। 

याथाकाम्यमताऽमोषां समुयविकल्पया; ॥ ३५. ॥ 

अङ्केषु यथाश्रयभावः ॥ ६९ ॥ श्ष्टिख ॥ ६२ ॥ समाहारात् ॥ ६३ ॥ 
गणसाघारण्यश्चतेखख ॥ ६8 ॥ न वा तत् सहभावाखतेः ॥ ९५ ॥ 

दश्ननाच॥ ६६॥ ख्चम्। 

इति टढतीयाध्यायसय टतीयपाद्ः॥ ॐ ॥ 

ट तोयाध्यायस्य टतीयपादे 
वट्चिंश्धिकरणमारचयति। 

समयोऽङ्गबद्धेषु याथाकाम्वेन वा मितिः? । 

समुदितलादङ्गानां तदद्धेषु समुच्चयः ॥ 

"ग्रं गृहीता स्ताचस्यारम्भ' दत्यादिवन्नडि । 

श्रुयते सदभावेऽच्र याथाकान्ये तते भवेत् ॥ ३६ ॥ 

दति हतौयाध्यायस्य ठतीयपादः। %‰।। 

पुरूषाथाऽतः शन्दादिति बादरायणः ॥ १॥ एेषत्वात् पुरुषा्ध॑वा- 
दो यथान्येखिति जेमिनिः॥ २॥ आचारदश्रंनात्॥इ्॥ तच्छतः 
॥ 8 ॥ समन्वारम्भणात् ॥ ५॥ तदता विधानात् ॥€॥ नियमाच 
॥ ऽ ॥ अधिकोपदेशत्त वादरायणय्येवं तदशनात् ॥ <॥ वुल्यन्त॒ 
दष्रंनं॥€॥ असावचिको॥९०॥ विभागः शतवत् ॥ १९ ॥ ध्यय 
नमाचवतः॥१२॥ नाविशेषात् ॥ १३ ॥ स्ततये$नुमतिवे ॥ १४॥ 



[०३े।पा०४| व्यासाधिकरुणमाला। ५९ 

न = ९ 5 [द् = 
कामकारेण चके ।॥१५॥ उपमडञ्च।॥१६॥ उञगरेतःघु चशब्द दि 
॥ १७ ॥ सचम् । 

ट तीयाध्यायस्य चतु्धपादे 
प्रथमाधिकरणशमारचयति। 

€ क = भ्न 

क्रल्थयमात्मविज्ञानं खतन्तं वा?ऽऽत्मनोा यतः। 

दे दातिरेकमन्ञावा न कुयात् क्रतुगं ततः॥ 
ॐ & > च ५ 

नादतघोः कमदेतुदन्ति प्रत्युतकमसा। 

आचारा लाकसंग्रादी खतन््ा ब्रद्यधीस्ततः।॥१॥ 

परामश जेमिनिस्चादना चापवदति ि॥१९८॥ अनद्य वाद- 
रायणः साम्यश्ुतेः ॥ १९ ॥ विधिव धार्ण्वत् ॥२०॥ सृचम्। 

तती याध्यायस्य चतुधंषाद् 

दितोयाध्िकरणमारचयति। 

नास्ूद्धरताः किं वास्ति? नासत्यसावविधानतः, 

वौरघाते विधेः ज्लुप्तावन्धपाङ्कादिगा स्मरति: ॥ 

अस््पृवेविषेः क्तपिर्वोरडाऽनद्मिका ग्ट । 

अन्धादेः षयगृक्तलात् खस्थानां श्रूयत विधिः ॥२॥ 

तु तोयाध्यायस्य चतुर्थपादे 
दितीयाधिकर्णस्य दितीयं वणेकमार्चयति। 

लाककाम्याश्रमो ब्रह्मनिष्टाम्दति वां नवा?। 

यथावकाशं ब्रद्मैव ज्ञातुमहत्यवारणात् ॥ 

अनन्यचिन्तता ब्रह्मनिष्ठाऽसा कमठे कथं । 

कमत्यागी तता ब्रह्यनिष्ठामर्ति नेतरः: ॥ २॥ 
ए 9 



६° व्यासाधिकरणमाला | [अ०द।पा०४| 

रहुतिमाचमुपादानादिति चेन्नापु वत्वात् ॥ २९ ॥ भावश्ब्दाच ॥ २२॥ 

सूचम्। 
ट तीयाध्यायस्य चतुथेपाद् 
द तीयाशिकरणमारचयति। 

स्ताचरैरसतमलादि ध्येयं वा गृणएवणनात् ? । 

'जहरादित्य' इत्यादाविव कमङ्गसंछतिः॥ 

भिन्नप्रकरणखखलान्नाङ्गविषध्येकवाक्यता। 

'उपासोतेति' विध्यक्तध्ययं रसतमादिकं ॥३॥ 

मारिक्चवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात् ॥ २३ ॥ तथा चेकवाक्यताष- 
बन्धात् ॥ २९ ॥ खच | 

द तीयाध्यायस्य चतुथ॑पाद् 
चतुधाधिकरणमारचयति। 

पारिल्यवाथेमाख्यानं किंवा विद्यास्त॒तिः? स्तुतेः । 

ज्यायेाऽनुष्टानशेषलं तेन पारि ल्पवार्थता ॥ 
= कन श न~ 

“मनुर्ववस्ता राजेःत्येवं त विशेषणात् । 
> €. 

अचर विद्येकवाक्यतलभावादिदयास्त॒तिभवेत् ॥ ४ ॥ 

अतरव चाप्नीन्धनाद्यनपेत्ता॥ २५॥ सुम् । 

तृतीयाध्यायस्य चतुथंपादे 
पञ्चुमाधिकसर्णमारचयति। 

्रात्मबाधः फले कमापे्तानोा वा दपेच्ते ? । 

श्रङ्गिनेऽङ्गेव्वपे्लायाः प्रयाजादिषु द्भरनात्॥ 

अविद्यातमसेर्ध्वस्ता दृष्टं इ ज्ञानदौोपयाः। 
ॐ अ ५ य & [त 

नेरपेच्छं तताऽचापि विद्या कमानपेक्तिणी॥५॥ 
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सवापेत्ता च यक्ञादिश्चुतेरश्वत् ॥ २६॥ श्मदमाद्पेतः स्यात्त 
यापि तु तदिधेस्तदङ्तया तेषामवश्यानषेयत्वात् ॥ २७ ॥ सूचम्। 

ततौवाध्यायस्य चतुर्थपादे 
घराधिकरणमारचयति। 

उत्पत्तावनपेक्तेयमृत क मा छपेक्तते ? । 

फले यथाऽनपेक्तेवमृत्पत्तावनपेच्चता ॥ 

यज्ञ शान्यादि सापेत्तं विद्याजन्म श्रुतिदयात् ) 

दलेऽनपेत्तिताऽप्यश्चा रथे यद्वद पेच्छते ॥ ९ ॥ 

सवीन्नानुमतिख प्राणाद्ये तद्ष्नात् ॥ २८॥ अबाधाच्च ॥२९॥ 
अपि च सयते ॥ ३० ॥ शब्द खाताऽकामकारे ॥ ३९ ॥ सुचम् । 

दती याध्यायस्य चतुचेपाद 
सप्तमाधिकरणमार्चयति 

सवाशनविधिः प्राणविदोऽनुज्ञाऽयवाऽऽपदि ?। 

चरपु्ववेन सवीन्नभुक्तिध्यौ तुविघोयते ॥ 

्ाद्यन्नमेाजनाशक्तेः शास्ता भोज्यवारणं। 

आपदि प्राणरक्ता्थमेवानुज्ञायतेऽखिलं ॥ ७ ॥ 

विदितत्वाचाख्चमक्मापि॥ २२॥ सदकारित्वेन च| इद ॥ सवे- 
चापि त रखवेाभवलिङ्गात्॥ ३४ ॥ ्छनभिभवच्च दष्टयति | ३५॥ 

चम् । 
ढतीयाध्यायस्य चतुथपादे 

* अदटमाधिकरणमारचयति 

विद्याथमाश्रमार्थन्च दिःप्रयोगाऽयवा सरत् ? । 

प्रयोजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते॥ 



६२ व्यासािकरणमाला। [ष्य ०३।पा०४|] 

श्राद्धान्नसुत्वा ठिः स्यादिद्यायंनाश्रमस्तया। 

अनित्यनिल्यसंयाग उक्ति्यां खादिरे मतः ।॥ ८, 

अन्तरा चापि तु तदष्टेः॥ ३९ ॥ अपि च स्येते ॥ ३७ ॥ विशे- 
घानुग्रदञख ॥ ३८ अतस्वितरज्न्ययोा लिङ्गाच ॥ २९ ॥ खच । 

ट तीवाध्यायस्य चतुथेपाद् 
नवमाधिकरणमारचयति 

नासयनाश्रसिणे ज्ञानमस्ति वाः नैव विद्यते । 

धो प्ररद्य्थाञ्रमिलस्य ज्ञानदेतार भावतः ॥ 

अर्व, सवंसम्बन्पिजपादेखित्तग्एद्धितः। 

शरुता दि विद्या रौक्षादेराश्रमे वतिष्टुद्धता॥ < ॥ 

तद्ध तस्य तु नातद्धावेा जेमिनेरपि नियमात्तदूपाभावेभ्यः ॥ ४०॥ 
सुचम्। 

अ ० 

तृतीयाध्यायस्य चतु्पादः 

द्ए़़मािकरणमारचयति। 

अवरोराऽसत्या्रमिणां नवा? रागात्, स विद्यते। 

पवधर्मश्रद्धया वा यथारोरस्तयेच्छिकः ॥ 

रागस्यातिनिषिद्धलादिदितयेव घर्मतः । 

आरोादनियमेक्यादेनावरोदाऽस्यशास््तः ॥ १० ॥ 

न चाधिकारिकमपि परतनानुमानात्तदयोगात् ॥ ४९ ॥ ,उपपू वमपि 
त्वेके भावमश्नवत्तदुत्तं॥ ४२ ॥ सुचम्। 

तृतीयाध्यायस्य चतुथपादे 
रकाद्प्राधिकरण्मास्चवति। 



[अ०३,पा ०8|| व्यासाधिकरणमाला। ६ 

भ्रष्टाद्खरोतसेा नालति प्रायशित्तमयास्ति वा? । 

अद् भेनाक्तेनासयेव व्रतिने गदभः पष्रुः ॥ 

उपपातकमेवेतत् ब्रतिन मधुमांसवत् । 

ग्रायखिन्ताख संस्कारात् प्ररद्धियन्नपरं वचः ९९ ॥ 

बद्दिस्तभययापि खतेराचाराच ॥ ४३ ॥ सुचम्। 

त॒तीयाध्यायस् चतुयपादे 
दादश्धिकरणमारचयति। 

[प भ न र् 

ग्द्धः श्ि्टेरषार् यसयाज्या वा दषदानितः?। 

उपादयाऽन्यया इद्धः प्रायशित्तक्तादया॥ 

आआमञ्मिकं च श्रद्धः स्यात्ततः शिष्टास्यजन्ति तं। 

प्रायित्तादृष्टिवाक्याद्ष्ररद्धि स्वे दिकोव्यते ।॥ ९२ ।। 

खामिनः फालश्रुतेरिव्ाचेयः ॥ ४४ ॥ चअलिज्यमिव्येडुलेोमिस्तर 
डि परिक्रोयते ॥ ४५ ॥ ते ॥ ४ ॥ खच्म् | 

ततीयाध्यायस्य चतुथेपाद् 
चयोादश्ाधिकरणमारचयति। 

9 0) * 

रह्गध्यानं याजमानमालिज्यं वा? यतः फलं। 

ध्यातुरेव श्रुतं, तस्माद् याजमानमुपासनं ।। 

शन्रूयादेवंविदुग्द्ाते'त्यालिज्यलं स्पुष्टं श्रुत । 

क्रतला द{विजस्तेन छतं खामिकृतं भवेत् ।। ९३ ॥ 

सह कार्यन्तर् विधिः पच्तेण ततीयं तदत विध्यादिवत् ॥ ४७॥ छ- 

त््भावात् तु ए्टइिणपसंद्ारः॥ ४८॥ मानवदितरुषामप्युपद्श्रात् 

॥ ४९ ॥ खचम्। 



६9 व्यासाधिकरणमाला। [अ०३।ा ०४] 

ततीवाध्यायस्य चतुयपाद 
चतुद शाधिकरणमारचयति । 

्रविसेयं विधेयं वा मानं? तन्न विधौयते। 

प्रान्तं पाण्डित्यते मैनं, ज्ञनदाच्युभयं यतः ॥ 

निरन्तरज्ञाननिष्ठा मीनं पाण्डित्यतः प्रथक् । 

विषरेयं तद्धेद दु ष्टिप्राबल्ये तज्निदत्तये ॥ ९९ ॥ 

अनाविव्कृवंन्नन्वयात्॥ ५०॥ चम् | 

तृतो याध्यायस्य चतुयेपादे 
पच्चद् शाधिकरणमारचयति 

बाद्छं वयः कामचारो धोष्ुद्धिवेः प्रसिद्धितः । 

वयस्स्याविसेयले कामचारोरऽस्तु नेतरत् ।। 

मननस्यो पयुक्नता द्धा वण्टद्धिविवक्तिता । 

अत्यन्तानु पयागिलादिर्द्धूलाच न खयं ॥ ९१५ ॥ 

रेदिकमप्यपरस्तुतप्रतिबन्धे तद् शनात् ॥ ५१॥ चम् । 

तृतीयाध्यायस्य चतुथेषादे | 
वाडश्ाधिकरणमारचयति। 

द्डेव नियतं ज्ञानं पालिकं वा? नियम्यते । 

तथयाभिषख्न्धेय॑न्ञादिः चोखा विविदिषाजना ॥ 

रसति प्रतिबन्धेऽच ज्ञानं जन्प्रान्तरेऽन्यथा। 

श्रवणाये'त्यादिशास््ाद्ामदेवेाद्धवादपि॥ ९६ ॥ 

र्वं मक्तिफलानियमत्तदवस्थावष्टतेस्तदवश्यावष्टतेः॥ ५२ ॥ दचं। | 



[अ०४।पा०१] वयासाधिकरणमाला। ६९५ 

तृतीयाध्यायस्य चतुथपाद 
सप्तदश्धिकरणमारचयति। 

सक्तिः सातिश्या नावा फलववाद्र ह्यलेा कवत्। 

सगवत् फलभेदेन मुक्तिः सातिश्येव डदि ॥ 
ॐ. £ ५ ड 

ब्रह्मंव मक्तिनं ब्रह्म कचित् सातिशयं श॒तं । 

अत एकविधा मृक्तिवधसेा मनुजस्य वा ॥ १७ ॥ 

दति ठतीयाथ्यायस्य चतुर्थपादः । %& ।। 

च्खाठत्तिरसछदुपदशात् ॥ १॥ लिङ्गाच॥२॥ खचम्। 

चतु याध्यायस्य प्रथमपादे 
परथमाधिकरणमारचयति। 

अ्रवणाद्याः सरत्काया आवत््यावाः सरट्, यतः। 

शास्वा्थस्तावता सिध्येत् प्रयाजादौ सछृत्छृते ॥ 

आवत््यो दश्र॑नान्तास्ते तण्डुलान्तावघातवत् । 

दृषटेऽच सम्भवत्ययं नादृष्टं करयते वृधेः ॥ १॥ 

ऋात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च॥३॥ खचम्। 

चतुयेश्यायस्य प्रथमपाद 
दितीवाधिकरणमारचयति। 

ज्ञाचा खात्मतया ब्रह्म ग्राद्यमात्मतयाऽथवाः। 

अन्यतेन विजानीयादुःख्यद्:खिविरो धतः ॥ 

च्रेपाधिकेा विरोधोाऽत आत्मलेनेव रुद्यां । 

ग्यहन््येव मदावाक्यैः खग्िवयान् ग्राहयन्ति च॥२॥ 
(4 



९ व्यासाधिकरणमाला। [अ०8।पा०९ |] 

न प्रतीकेन दिसः॥8॥ सूचम्। 

चतुयाध्यायस्य प्रथमपादे 
टतोयधिकरणमारचयलि। 

प्रतीकेऽदन्दुष्टिरस्ति नवा? ब्रह्माविभेदतः। 

जीवप्रतोकये ब्रह्मद रा दन्दृष्टिरिव्यते ॥ 

प्रतौकत्वोपासकतडानिब्रह्धौक्यवोकचणे । 

अवीक्षणे तु भिन्नवानास्यदन्दष्टियाग्यता॥ ३॥ 

त्रद्यटृष्िरुत्व षात् ॥ ५ ॥ खचम् । 

चतु थाध्यायस्य प्रथमपादे 
चतुथाधिकरणमारचयति। 

किमन्यधो ब्रह्मणि स्याद् न्यस्िन् ब्रह्मधोरुत ? । 

अन्यदृष्छोापासनोयं ब्रह्मा फलदलतः॥ 

उत्कषंतिपरत्वाग्यां ब्रह्मद एटयाऽन्यचिन्तनं । 

अन्योपासू्या फलं दत्ते ब्रह्म तिथ्याद्युपास्िवत्॥ ४ ॥ 

आखदित्यादिमतयख्ाङ्ग उपपत्तेख ॥ ६ ॥ खचम्। 

चतुथध्यायस्य प्रथमपाद 

पञ्चमाधिकरणमारचयति। 

्रादित्याद्ावङ्गदृष्टिरङ्ग रव्यादिधीर्तः। 

नोत्कर ब्रह्मजलेन इये स्तने च्छिको मतिः॥ 

्रादित्यादिधिया.ङ्गानां संस्कारे कर्मणः फले) 

सज्यतेऽतिशयस्तस्नाद् ङ्गष्वकादि दृष्टयः ॥ ५ ॥ 
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असीनः सम्भवात् ॥ ७ ॥ भ्यानाच॥<॥ खचलत्वच्चापेच्त॥ <€ ॥ 
स्मरन्तिच॥१०॥ चम् । 

चतुथोध्यायस्य प्रयमपादे 
षराधिकरणमारचयति। 

नास्यासनस् नियम उपास्तावुत विद्यतेः। 

न देहस्यितिसापेत्तं मनोऽता नियमा नदि॥ 

श यनेत्थान गमने विंक्तेपस्यानिवारणएात। 

धोसमाधानदेतुलात् परिशिव्यत ्रासनं॥ ६॥ 
= म 

यच्तकाग्रता तचाविशषात् ॥ १९१ ॥ खचम्। 

चतु धाध्यायस्य प्रथमपादे 
सप्तमाधिकरण्मारचयति। 

दिग्देश्कालनियमे विद्यते ऽय न विद्यतेः। 

विद्यते, वेदि कलेन कम॑स्ेतस्य द् शेनात् ॥ 

एकाग्रस्या विशेषेण दिगादिनं नियम्यते । 

"मनोऽनुकरूल' इत्यकतदू टाथ देश्रभाषणं॥ ७ ॥ 

आखप्रवाणात्तचापि दिदष्॥१२॥ खचम्। 

चतुथाध्यायस्य प्रथमपादे 
अरटमाधिकरणमारचयति। 

उपास्तोनां यावदिच्छमादर्तिःखाद्ताऽऽष्टति :। 

उपास्यथाभिनिष्यत्तेयावदिच्छंन द्वपरि॥ 

अन्त्यप्रत्ययतो जन््र भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये। 

च्राग्त्यावन्तनं न्याय्यं सद्ा तद् भाववाक्यतः ॥ ८॥ 
2 ए 
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तदभिगम उत्तर वौाघयोरद्धेवविनाश्ा तद्यपदेश्ात् ॥ ९३॥ खच 

चतुथाध्यायस्य प्रथमपादे 
नवमाधिकरणमारचयति। 

ज्ञानिनः पापलेपाऽस्ि नस्ति वाऽनपभागतः ? । 

'अआनाश' दूति शास्तेषु चोाषाल्लोपाऽस्य विद्यते ॥ 
& ~ = 

अकचाद्मधिया वस्तुमदिन्नेव न लिप्यते। 

अद्धेवना शावणक्ता वङ्गं घोषस्तु सार्थकः < ॥ 

इतरस्याप्येवमसंद्धेषः पाते तु ॥ १४ ॥ रूचम्। 

चतु धाध्यायस्य प्रथमपादे 
द्प्रमाधिकरणमारचयति। 

पण्णेन लिप्यते ना वा? लिते, ऽस्य श्रतलतः । 
ॐ म [प् = [ र [9 

न डिओआतेन पण्धेन ओतं ज्ञानं विरुध्यते ॥ 

श्लेषो वस्तुसामथ्यात् समानः पुणछपापयोः। 

श्रतं ण्ण पापतया तरणद्य सम श्तं ॥ १० ॥ 

अनारव्यकायेरखवतु पूव तद्वयेः॥ १५॥ खूचम्। 

चतुथाध्यायस्य प्रथमपादे 
रख्कादप्राधिकरणमारचयति। 

्ररसे नश्यतानोा वा? सिते द्व नश्तः। 

उभयचाप्यकटेलतद्वाधौ सदृशे खल् ॥ 

आदेदपातं संसारश्रतेरनुभवाद्पि। 

दूषुचक्रादिदृष्टान्तात् नैवारमे विनश्यतः। ९९ ॥ 

परा का ` ऋक क जक 
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चभिदाचरादि तु तत्कायायैव तदशनात् ॥ १६॥ अतोऽन्यापि द्येक 
षामुभयोः ॥ ९७ ॥ चम् । 

चतुधोध्यायस्य प्रथमपाद 
दादशाधिकरणमारचयति। 

नश्येन्नो वाऽभ्िदाचादि नित्यं कमं? विनश्ति, । 

यतेाऽयं वस्तुमहिमा न कवित् प्रतिदन्यते॥ 

अनवक्तफलांशस्य नाथोऽप्यन्यो न नश्छति । 

विद्यायामुपयुक्ततला द्धा व्यक्चेपस्तु॒ काम्यवत्॥ ९२॥ 

यदेव विद्ययेति डि ॥ १८ ॥ खचम्। 

चतु थाध्यायस्य प्रथमपाद 

चयोदशाधिकरणमारचयति। 

किमङ्ग पास्तिसंयुक्तमेव विद्यो पयोग्युत ? । 

केवलद्च प्रशस्तत्वात् सेपास्येवोपयुज्यते ॥ 

“कवलं वी्यवदि द्यासं युक्तं वीर्यवत्तरः । 

दति श्रतेस्तारतम्बादुभयं ज्ञानसाधनं॥९२॥ 

भागेन त्वितरे च्तपयित्वा सम्पद्यते ॥ १९ ॥ खचम् | 

इति चतुधाध्यायस्य प्रयमपाद्ः॥ >ः। 

चतुधाध्यायस्य प्रथमपादे 
चतुद् शाधिकरणमारचयति 

वङ्जन्मप्रदारञ्पयुक्तानां नास््यतास्ति मुक्?। 

विद्यालोपे तं कमं फलदं, तेन नास्ति मुक् ॥ 
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च्ररब्धं भाजयेदेवन त॒ विद्यां विलोपयेत् । 

सुप्तबद्धूवददेशतादवख्ात् कता नमुक्॥९४॥ 

इति चतुथाध्यायस प्रथमपादः । %& ॥ 

वाङ्मनसि द््रंनाच्छब्दाच॥९॥ तरव च सवान् ॥२॥ चं। 
९ क 

चतुयाध्यायस्य दितोयपाद् 

पथमाधिकरणमारचयति। 

वागादोनां खरूपेणए रत्या वा मानसे लयः। 

ति"वाड्मनसी'त्यादइ खदूपे विलयस्ततः ॥ 
( [स © [र 

न लोयते ऽनुपादाने कायं ठत्तिस्तु लोयते। 

वद्िदत्तेजले शान्तेवाक्शब्दा ठन्तिल चकः ॥ ९॥ 

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥३॥ खचम्। 

चतुथाध्यायस्य दितीयपाद् 
हितीयाधिकरणमारचयति। 

मनः प्राणे खयं दत्वा लोयेत खयं ततःः। 

कारणानादकद्धारा प्राणा देतुमनः प्रति॥ 
[+स् (भ © [स 

साच्तात् खदेता लोयेत कायं प्राणादिकनतु। 

नाण प्राणादिका देतुस्तता इत्तिलया धियः॥२॥ 

सेऽध्यत्ते तदुप्रगमादिभ्बः॥ ४॥ भूतेषु तच्छृतेः ॥ ५॥ नेकस्मिन् 
दश्रायतादडि॥६॥ खचम्। 

चतु घाध्यायस्य दितौवयपादे 
ढतीवाशिकरणमारचयति। 
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असो श्वं तेषु जोवे वा लयो गतेषु, तच््रतेः। 
५9 

स प्राणस्तेजसो'त्याद न तु जोव दति कचित् । 

"एवमेवेममात्मानं प्रणा यन्ती'ति च ्चतेः। 
भ ॐ = €. न 

जोवे लोत्वा सदेतेन पनभ्दतषु लोयते॥३॥ 

समाना चा्द्यपकरमादग्टतत्वद्चानुपोव्य॥७॥ र्चम् । 

रै न्नं 

चतुयाध्यायस्य दितीयपाद् 

चतुथाधिकरणमारचयति। 

ज्ञान्यज्ञात्कान्तिरसमा समावाः? नदिसासमा। 

मात्तसंसाररूपस्य फलस्य विषमलतः ॥ 

च्रा्टत्युपक्रमं जन्प वत्तंमानमतः समा । 

पञ्चात्त॒ फलवेषम्याद समेत्क्ान्तिरो तयोः ॥ ४ ॥ 

तदापीतेः संसारव्यपदेष्त् ॥८॥ च्छं प्रमाणच्च तयथापलम्मेः 
[ [९ प किः । 

॥ € ॥ नापमदनातः॥ १०॥ अस्येव चोपपत्तरेष उद्या ॥ १९ ॥ खचं। 

चतुथाध्यायस्य दितीवपाद 

@ पच्चद ए्धिकरणमारचयति। 

खरूपेणाथ दत्य वाश्चूतानां विलयः पर? 

खरूपेण लयो यक्त: खोपाद्ाने परात्मनि।॥ 

्रात्मज्ञस्य तथात्वेऽपि दनत्येवान्यस्य तक्ञयः। 

न चेत् कस्यापि जोवस्य न स्याज्नन्मान्तरं कचित्॥५॥ 

प्रतिषेधादिति चेन्न श्रोरात् ॥१२॥ स्पष्टा दयेकेषां ॥ १३ ॥ सर्यते 
च ॥ १४९ ॥ चम् | 

चतुाध्यायस्य दवितोयपाद् 
षद्ासिकरणमारचयति। 



ष्ट वयासाधिकरणमाला। [ख ०8४।पा०२् | 

किं जोवादथवा देदात् प्राणोत्कान्तिनिवायंतेः। 

जीवान्निवारणं युक्त, जोवेद् दाऽन्यथा सद्ा ॥। 4 

तप्नाश्सजलवददे प्राणानां विलयः खतः 

उच्छरयत्यच देदाऽता देदात् सा विनिवायते।॥ ६॥ 

तानि परे तथाद्याहइ ॥ १५ ॥ चम् । 

चतुधध्यायस्य दितीयपाद् 
सप्तदण्धिकरणमारचयति। 

ज्ञस्य वागादयः खखदेता लोनाः परेऽथवाः। 

"गताः कलाः दति अत्या खखदतुषु तल्लयः ॥ 

नद्यधिलयसाग्याक्तेविदहृषट्या लयः परे। 

अन्यदृष्टिपर् शास्वं गता दत्यादयुद्ादइतं॥ ७॥ 

अविभागे वचनात् ॥ १६ ॥ खचम्। 

चतु धाध्यायस्य दितीयपाद् 
अमाधिकरणमारचयति। 

तल्लयः शक्तिश्षेण नि््शेषेणायवाऽऽत्मनि ः। 

शक्तिशेषेण युक्ताऽसावज्ञानिष्वेतदीचणात् ॥ 

नामरूपविभेदोक्तेनि;शओेषेणेव सं द्यः । 

अजे जन्मान्तराधन्त शक्ति्रेषलमिव्यते॥ ८॥ 

तदोकोऽग्रज्वलनं तत्रकाश्ितिद्रारो विद्यासामण्यैत् तच्छेवगतान्खमु- 
तियेगाच हाद्नुग्टद्वीतः शताधिकया ॥ १७ ॥ सूम् | 

चतु घाध्यायस्य दितीयपादे 
नवमाभिकर्णमारचवति। 
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विशेषो विशेषा वा स्यादत्कीन्तेरुपासितु;। 

हत्मर्यातनसाग्याक्तेर विशेषोऽन्यनिगेमात् ॥ 

मृद्धन्ययेव नाद्याऽमे त्रजेनाडीविचिन्तनात् । 

विद्यासामथ॑तखापि विशषोऽस्यन्यद् शनात् ।॥ < ॥ 

रप्रम्यनुसारौ ॥ १५८॥ निशि नेति चेत्र सम्बन्धस्य यावदेदभावित्वात 
द्श्यति च ॥ १९ ॥ सूचम् । 

चतुधथोध्यायस्य दितीयपादे 
दषमाधिकरणमारचयति। 

अरदन्येवे म्टता रण्डियाति निश्वपिवा निगिः। 

खय रभ्मेरभावेन ग्ठताऽदन्येव यातितं ॥ 

यावदेदं रभ्सिनाद्योयुक्ता गोपने चपाखपि । 

देददादात् भ्रूतलाच रभ्मीनिश्वपि वात्यसा ॥ ९० ॥ 

ऋअतश्छायनेऽपि दच्तिणे॥२०॥ योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्तं चेते 
॥ २९ ॥ खचम् । 

इति चतुथाध्यायस्य दितीयपादः॥ # ॥ 

चतु थोाध्यायस्य दितीयपारे 
रख्काद्श्ाधिकरणमारचयति। 

्रयने द्चिणेग्टवा घोफलं नैत्ययेति वा ?। 
नेत्युत्तरायणाष्येकतर्भीग्रसखापि प्रतीक्षणात् | 
आतिवाडिकदेवेक्तेव॑रस्यात्ये प्रतीक्तणात् । 
फलेकान्याच विद्यायाः फलं प्राप्नाल्युपासकः ॥ १९१ ॥ 

दति चतुथाध्याचस्य दितीवः पादः ॥ # ॥ 
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४५ क 

अचिरादिना तत्प्रथितेः॥ १॥ खचम्। 

चतुयाध्यायस्य टतीयपादे 
प्रथमाधिकरणमारचयति| 

नानाविघो ब्रह्मलाकमागा यदाचिंरादिकः ?, 

नानाविधः खाद्िद्यासु वणंनाद्न्यथान्यया ॥ 

एक एवािंरादिः खान्नानाश्रल्यक्तपृवंकः । 

यतः पञ्चा्मिविद्यायां विद्धान्तरवतां अतः ॥ ९ ॥ 

वायुमन्दाद विष्टेषविषेवाभ्यां ॥ ₹॥ सूचम्। 

चतु यीध्यायस्य ठटतीयपाद् 
दितीयाधिकरणमारचयति। 

सन्निवेश्यितु वाय॒रचाशक्योऽथ शक्यते ?। 

न शक्यो वायुलोकखछ अरुतक्रमविवजनात् ॥ 

वायच्िद्रादिनिष्कुम्यस आदित्यं ्रजेदिति। 

श्रतेर वाग्वा युदे वलाकस्तताऽप्यधः ॥ र ॥ 

तडिताऽधिवरूणः सम्बन्धात् ॥ ३ ॥ सचम् | 

चतु ध्यायस्य दितीयपाद् 
टतीयािकर्णमारचयति। 

वरूणएदे; सन्निवेशे नास्ति तचाय विद्यते ?। 

नास्ति, वायोरि वैतस्य व्यवस्थाश्रुत्यभावतः ॥ 

विद्युव्छम्बसविदष्टिखनीर स्याधिपतिलतः । 

वरुणो विदयुतर्ढद्धं तत इद्रप्रजापती ॥ २॥ 

धाति वाह्दिकस्तल्लिङ्गात् ॥ ४॥ उभयव्यामाहात् तत्छिडेः॥५॥ 
9 न हि 

बेद्युतेनेव ततस्तच्छरुतः ॥ ९ ॥ सुचम। 
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चतु योध्यायस्य टतीयपाद् 
चतु याधिकरणमारचयति। 

मा गंचिद्धं भेगण्डवा नेतारो वाबिंरादयः?। 

आदयो स्यातां, मागेचिन्धसारूप्याज्ञाकशब्दतः 

“श्रन्ते गमयतोःत्युक्तेने तारस्लेषु चेदु शः । 

निरदेँशाऽस्यत्र लाकाख्या तन्निवासिजनान् प्रति॥४॥ 

कायं वादरिरस्य गल्युपपत्तेः॥ ७ ॥ विष्टेषितत्वाच ॥ <॥ सामी. 
प्यात्त् तद्यपरेश्ः ॥ € ॥ काय्य तदध्यच्तेण सद्धातः परमभिधानात् 
॥ ९० ॥ समते ॥ १९॥ परं जेमिनिर्मख्यत्वात्॥ १५२ ॥ दशंनाच ॥ १२॥ 
न च कायं प्रतिपत्यभिसन्धिः॥ १४ ॥ सुचम्। 

चतुथाथ्यायस्य टतीयपादे 
पञ्चमाधिकरणमारचयति। 

परं ब्रह्माथवा कायमृदद्यागंण गम्यते । 

मख्यलादग्टतलोक्ते गम्यते परमेव तत् ॥ 

कायं स्यात्, गतियेाग्धलात् परङ्छिंस्तद सम्भवात् । 

सामीष्याद्रद्मशनब्दोाक्तिरम्डतलं करमाद्धवेत् । ५॥। 

प्रतीकालम्बनान्नयतीति वादरायण उभवयाऽदोषात् तत्क्रतुख 
॥ १५ ॥ विश्ेषच्च द्रायति ॥ १९ ॥ सुचम्। 

डति चतु चाध्यायस्य टतीयः पादः॥ ॐ ॥ 

५ [त 

चतुयाध्यायस्य टतीयपाद् 
घराधिकरणमारचयति। 

प्रतीकोापासकान् ब्रह्मलोकं नयति वा नवा। 

अविशरेषश्रतेरेतान् ब्रद्मोपासकवन्नयेत् ॥ 
१ १ 2 
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ब्रद्यक्रतारभावेन प्रतोकादंफलश्रवात्। 

न तन्नयति पञ्चाग्निविदो नयति तच्छ्रतेः । ६ ।, 
\ॐ 

दति चतुथाध्यायस्य ठतोयपादः ॥ ॐ ॥ 

सम्पाद्याविभोवः खेनश्व्दात् ॥ ९॥ मूक्तः परतिक्ानात्॥२॥ आा- 
त्मा प्रकरणात् ॥ दे ॥ सूचम्। 

चतुधोध्यायस्य चतुथ॑पाद् 
परथमाधिकरणमारचयति 

नाकवन्नृतनं मुक्तिरूपं यद्वा पुरातनं ?। 

अभिनिष्य्तिवचनात् फलवादपि नूतनं ॥ 

“स्वेन रूपेणेति" वाक्ये खशन्दात्तत् पुरातनं । 

आविभीावे ऽभिनिव्यत्तिः फलद्याज्ञानडानितः॥९॥, 

अविभागेन टष्त्वात्॥8॥ सूम् । 

चतुथाध्यायस्य चतुथपाद् 
दितीयािकरणमारचयति। 

मक्तरूपाद्रह्य भिन्नमभिन्नं वाऽय भिद्यते? । 

"सम्पद्य ज्योतिरिव्येवं कम॑कटंभिदाक्तितः॥ 

अभिनिव्यन्नरूपस्य “ख उत्तमः पमानितिः। 

ब्रह्मलाक्तेरभिनं तद् भेदक्तिरुपचारतः।॥२॥ 

्राद्धेण जेमिनिरूपन्धासादिभ्यः ॥५॥ चिति तन्मात्रेण तदात्मक- 
त्वादिव्योडुलामिः॥ ६॥ रखवमप्य॒पन्यासात् पुवंभावादविरोाधं वादरा- 
यणः ॥ ७ ॥ सुचम् | 
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चतुधाध्यायस्य चतुथेपादे 
द तीयाधिकरणमारचयति) 

करमेण यृगपद्ाऽस्य सविशेषाविशेषके ? । 

विरुद्धलात् कालभदाट्मवस्या श्रुतये स्तया: ॥ 

सक्तामक्तद्शेभंदाड्ावस्था सम्भवे सति। 

अविरुद्धं यैगपद्यमश्रुतं क्रमकल्यनं ॥ इ | 

सङ्कल्पादेव तु तच्छरतेः॥ ८॥ अत खव चानन्धाधिपतिः।॥€॥ 
सचम् | 
©, 

चतु याध्यायस्य चदुर्थपादे 
चतुथाधिकरणमारचयति । 

भोाग्यश्ष्टावस्ि बाद्यो दतु: संद्धल्पएववा?, 

श्राशामेादक्वेषम्याद्धेतुबाद्योाऽस्ति लोकवत् ॥ 

खंङ्ल्यादेव पितर" इति अुत्यावधारणात्। 

संङ्ल्पएव देतु स्यादेषम्याञ्चानुचिन्तनात् ॥। ४ ॥ 
॥ क $ (| (3 ५ 

अभावं वादरिरादइ देवं ॥ १० ॥ भावं जंमिनिविकल्यामननात् 
॥ १९ ॥ दादश्हवदुभयविधं वादरावणाऽतः॥१२॥ तन्वभावे स- 
न्यवदुपपरद्यते ॥ १३ ॥ भावे जाय्रदत् ॥ ९९ ॥ सुचम् । 

चतु घोध्यायस्य चतु्॑पाद् 
पद्चमाधिकरणमारचयति। 

व्यवस्ितातैच्छके वा भावाभावौ तनोर्यतः? । 

विरुद्ध तेन पमेद्ादुमै सातां यवख्िति 

एकस्मिन्नपि पं खेतावेच्छिका कालभेदतः । 
विरोधात् खप्रजाग्रद्धोगवद् युज्यते द्विधा ॥ ५॥ 
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पदीपवदावेशस्तथाहि दष्रयति ॥ १५॥ खाप्यवसंपर्यरन्यतरा- 
पेच्तमाविष्वतं डि ॥ ९९ । सूचम्। 

चतुथाध्यायस्य चतुथपादे 
षदाधिकरणमारघयति। 

निरात्मनोाऽनेकदे दाः सात्मका वा? निरात्मकाः। 

श्रमेदादात्यममनसेरेकस्सिनेव वत्तंनात् ॥ 

एकस्मान््मनसाऽन्यानि मनांसिस्यः प्रदीपवत् । 

त्रात्मभिस्तद् वच्छिननैः साद्मकाः स्यस्तिघेत्यतः।। ई ॥ 

जगद्यापार वज प्रकरणादसचिडितत्वाचच ॥ १७ ॥ परत्यत्तापदेशणदि- 
ति चेन्राधिकारिकमण्डलस्थाक्तेः॥ १८॥ विकारावत्तिं च तथाड्ि 
स्ितिमाद ॥ १९ ॥ दद्गयतच्चेवं प्रव्यत्तानुमाने॥ १० ॥ भगमा 
साम्यलिङ्गाच ॥२९१॥ अनाटत्तिः शब्दादनारत्िः शब्दात् ॥ २२॥ 
सुचम्। 

डति चतुथाध्यायस्य चतुथंपादः ॥ %६। 

चतुथीश्यायस्य चतुथेपादे 
सप्तमाधिकरणमारचयति। 

लगतसखष्टुतमस्येषां योगिनाम नास्ति वा?। 

“रसि खाराज्यमाप्रोतोः द्टक्तं खय नवय्दात् ॥ 

सप्ष्टावग्ररृतलेन खष्ुता नास्ति याजिनां । 

खाराज्यमोशे भोगाय ददेमक्तिच्च विद्यया ॥ ७ ॥ 
डति चतुथाश्यायस्य चतुथपादे ॥ *॥ 

चतु योाध्यायः समाप्तः | 
समाप्ता यं ग्रः 
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